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Aquest document que presentem constitueix un punt de partida i un marc de referència per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’hora de decidir i definir el desenvolupament 
d’actuacions municipals integrades de gènere i per a la igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes. 

 

Aporta elements d’anàlisi i diagnosi des de tres perspectives: 

- La població. 

- L’organització del consistori. 

- El context municipal: territori, societat i usos del temps. 

 

El document forma part dels serveis oferts pel Servei de Promoció de Polítiques 
d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’incentivar polítiques 
de gènere i d’igualtat d’oportunitats, segons l’estratègia del mainstreaming, que consisteix 
en impregnar tots els àmbits de l’actuació municipal de propostes que afavoreixin i 
promoguin l’avenç de les dones per tal d’aconseguir una societat on dones i homes tinguin 
una participació equilibrada entre els àmbits públics i domèstics i en la qual es puguin 
desenvolupar millor les potencialitats de totes les persones. 

 

 

Immaculada Moraleda i Pérez 
 

Diputada Delegada per a les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats  

Home-Dona de la Diputació de Barcelona. 

    

 

 

 
 
 

 
Elaboració de l’estudi: Marta Suero Bodas  (Agent d’Igualtat d’Oportunitats). 

Suport tècnic i logística: Equip d’Espais per a la Igualtat. 

Coordinació tècnica del projecte: Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
de la Diputació de Barcelona. 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 

Vilanova i la Geltrú, any 2005 
 



 



Índex 
 
Introducció.................................................................................................. 7 
  
1. Territori 11 
1.1. Contextualització................................................................................. 13 
1.2. Anàlisi de la Realitat: aspectes territorials més rellevants del 
municipi........................................................................................................ 

 
15 

1.3. Respostes aportades........................................................................... 30 
1.4. Tendències de gènere. Punts forts i punts a millorar....................... 34 
  
2. Organització Municipal 39 
2.1. Contextualització................................................................................. 41 
2.2. Anàlisi de la realitat municipal........................................................... 43 
2.3. Problemàtiques i necessitats.............................................................. 60 
  
3. Sociodemografia 61 
3.1. Contextualització................................................................................. 63 
3.2. Anàlisi de la realitat............................................................................. 65 
3.3. Respostes aportades........................................................................... 84 
3.4. Tendències de gènere. Punts forts i punts a millorar....................... 92 
  
4. Formació  99 
4.1. Contextualització................................................................................. 101 
4.2. Anàlisi de la realitat............................................................................. 102 
4.3. Respostes aportades........................................................................... 117 
4.4. Tendències de gènere. Punts forts i punts a millorar....................... 122 
  
5. Activitats econòmiques i usos del temps 127 
5.1. Treball productiu i reproductiu .......................................................... 129 
5.1.1. Contextualització.............................................................................. 129 
5.1.2. Anàlisi de la realitat.......................................................................... 131 
5.1.3. Respostes aportades........................................................................ 146 
5.1.4. Tendències de gènere. Punts forts i punts a millorar.................... 150 
 
5.2. Usos del temps...................................................................................... 

 
155 

5.2.1. Contextualització.............................................................................. 155 
5.2.2. Anàlisi de la realitat.......................................................................... 156 
5.2.3. Respostes aportades........................................................................ 164 
5.2.4. Tendències de gènere. Punts forts i punts a millorar.................... 168 
  
6. Salut 173 
6.1. Contextualització................................................................................. 175 
6.2. Anàlisi de la realitat............................................................................. 177 
6.3. Respostes aportades........................................................................... 190 
6.4. Tendències de gènere. Punts forts i punts a millorar....................... 193 
  
Fonts d’informació...................................................................................... 199 
 

 

  



 



 

INTRODUCCIÓ 
 
 
1. MARC DE REFERÈNCIA 
 

La lluita per la consecució de la igualtat de drets entre dones i homes té una llarga història, 
des de la Declaració de la Dona i la Ciutadana, d’Olympia de Gouges o la Vindicació de 
Drets de la Dona, de Mary Wollstonecraft, dintre de la tradició Il·lustrada; el Moviment 
Sufragista o més actualment la tercera onada del moviment feminista, que a Catalunya se 
situa a partir de 1976 amb les “Primeres Jornades Catalanes de la Dona”. 
 
La igualtat legal de drets s’ha anat recollint i desenvolupant en diferents legislacions i 
normatives. Les Conferències Mundials de les Dones, organitzades per Nacions Unides, han 
representat un impuls i un referent en el desenvolupament de les Polítiques de Gènere i 
Igualtat d’Oportunitats. 
 
El Tractat d’Amsterdam, constitutiu de l’actual Unió Europea, consagra que la UE tindrà per 
missió promoure mitjançant polítiques i accions comuns la igualtat entre l’home i la dona, i 
declara que en totes les seves actuacions tindrà com a objectiu eliminar la desigualtat entre 
dones i homes i promoure la seva igualtat.  
 
Així, les Polítiques de Gènere i Igualtat d’Oportunitats han de dur a l’establiment d’unes 
mesures d’aplicació immediata que permetin a ambdós sexes comptar amb les mateixes 
oportunitats de participació al món de treball, a l’educació, a la cultura, a la política, a la 
vida social.  
 
Però la pròpia comissió reconeix que les lleis sobre igualtat d’oportunitats o bé s’incompleixen 
o bé s’apliquen de forma desigual. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Secció Tècnica del Pla d’Igualtat desenvolupa el 
Pla Integral per la Igualtat d’Oportunitats  i implementa un servei conveniat amb l’entitat 
Espais per a la Igualtat a municipis de la província de Barcelona, amb l’objectiu d’introduir i 
reforçar en les polítiques municipals la perspectiva de gènere i de potenciar la transversalitat 
de les actuacions municipals per aconseguir una més efectiva igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 
 
Crear les condicions per assolir aquesta Igualtat d’Oportunitats real entre dones i homes és, 
per tant, un objectiu prioritari de les polítiques de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en tant 
que municipi adscrit a l’esmentat servei. 
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2. GÈNERE, TRANSVERSALITAT I ACTUACIÓ MUNICIPAL 

 
La Comissió Europea defineix el concepte de ‘Gender Mainstreaming’ (‘transversalitat de 
gènere’) com la necessitat de revisar la suposada neutralitat de les polítiques i de les 
pràctiques administratives i gerencials que fan possible la seva realització, des de la 
consideració sistemàtica de les diferents situacions, interessos, necessitats de les dones i els 
homes, en cada una de les fases i mecanismes existents per a la seva planificació, disseny, 
execució i avaluació. 
 
Aquesta transversalitat contempla tot el cicle de vida de les persones, des dels processos 
primerencs de socialització fins a la vellesa, considerant tots els àmbits en els que s'interactua 
al llarg de la vida: educació, treball, oci, serveis socials... i que al mateix temps estan 
interrelacionats entre ells, el que exigeix una actuació coordinada des de totes les àrees. Es 
tracta d’observar i actuar sobre altres realitats i formes de vida que es mantenen invisibles o 
desvaloritzades per respondre a les necessitats que es presenten però també per transformar-
les. No es tracta de facilitar a les dones l’exercici dels seus rols, sinó de donar valor i prestigi a 
les funcions tradicionalment femenines, perquè aquestes puguin ser exercides amb dignitat 
no només per les dones, sinó també pels homes. I molts homes no les exerciran fins que 
aquestes no siguin valorades socialment. 
 
La base d’aquest treball és, per tant, el gènere. Partim de la diferència entre sexe i gènere, 
en la mesura en què el sexe és la constitució biològica diferent entre homes i dones, i el 
gènere la construcció cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes. Aquesta 
construcció està tan arrelada en la nostra societat que els rols de gènere han patit un procés 
de naturalització, pel qual s’adscriu a les dones els valors considerats femenins i als homes els 
considerats masculins. 
 
El gènere configura les relacions socials a partir de les diferències entre els sexes, i es 
converteix en un camp a partir del qual es construeixen i prenen forma les relacions de poder 
que es donen entre les persones. No és l’únic camp, ja que també entren en joc la 
provinença social, el poder econòmic, l’ètnia, el nivell cultural, l’edat, la salut física i mental, 
etc., però sí sembla ser una forma recurrent i persistent en diferents societats i cultures. 
I 
mplica la construcció d’unes normes d’allò bo, amb prestigi i legitimat socialment, que 
intenten negar altres possibilitats alternatives per tal de mantenir l’estructura social no 
igualitària. Allò considerat bo per cada edat, sexe, ètnia, provinença social, és diferent, i 
aquestes diferències s’estructuren jeràrquicament. En una societat androcèntrica, els valors 
normativament masculins són els valors socialment prestigiats, mentre els valors femenins no 
tenen el mateix prestigi. 
 
Però la identitat de gènere és inestable i està en procés continu de construcció amb 
l’assignació de rols, significats, símbols, actituds… diferenciades per cada sexe. Per tant, és 
transformable. No es tracta de què totes les persones s’assimilin progressivament al model 
hegemònic, sinó que valors i actituds d’aquests col·lectius s’incorporin progressivament, 
revaloritzats, en les imatges del que és bo i modèlic, per arribar a una real diversitat de 
models, vides i mirades que permeti una veritable Igualtat d’Oportunitats. 
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3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 
 
Les Polítiques de Gènere i Igualtat d’Oportunitats tenen encara una història recent. Per tant 
estem, encara, construint les eines per incorporar la perspectiva de gènere en la planificació, 
el disseny, l’execució i l’avaluació de les accions municipals. 
 
La metodologia d’anàlisi de la realitat havia d’incorporar l’element gènere. Per aquest motiu, 
hem donat una altra lectura als indicadors d’ús més freqüent, hem fet èmfasi en d’altres no 
tan comuns, i hem seguit una estructura específica.  
 
La nostra tasca no consisteix en l’elaboració de dades, sinó en la relectura i resignificació de 
les informacions existents als municipis. També volem intentar desenvolupar un model de 
lectura de les dades quantitatives que ens permeti recollir les situacions de discriminació que 
han patit i pateixen les dones més enllà de la parcialització o la invisibilitat de la majoria de 
les lectures estadístiques actuals. Això ha estat en ocasions molt difícil o pràcticament 
impossible ja sigui perquè no existeixen dades que recullin les diferents realitats de les dones o 
perquè les dades no estan segregades per ítems tan fonamentals i significatius com sexe, 
edat o nacionalitat. 
 
També pretenem donar importància a una metodologia qualitativa, en base a entrevistes 
personals, per la comprensió de la realitat des del significat que li donen les persones 
implicades en ella, i que esperem que hagi permès recollir les seves necessitats, desigs i 
diferents situacions, tant a nivell individual com col·lectiu. 
 
Aquesta auditoria de gènere ha de ser l’element previ per a projectar una nova perspectiva 
en les polítiques locals que permeti identificar problemàtiques i apuntar les futures línies 
d’actuació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Aquest treball consta 
de l’anàlisi (que inclou quadres de respostes aportades) i una síntesi d’aquesta amb voluntat 
de ser un document de treball que ha de portar a l’elaboració posterior d’unes línies 
d’actuació. Per realitzar l’anàlisi del municipi de Vilanova i la Geltrú des de la perspectiva de 
gènere s’ha entrevistat a agents municipals i associacions, s’ha revisat la documentació 
existent (de l’ajuntament  i d’altres fonts) i s’ha treballat amb diverses àrees de l’ajuntament.  
 
La nostra voluntat ha estat fer una lectura transversal i integral de la realitat. Som conscients 
que no hem arribat a totes les persones ni a tota la informació, tanmateix creiem que el 
resultat del treball respon als plantejaments inicials i als objectius marcats. 
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       1.1.   CONTEXTUALITZACIÓ 
 
L’organització urbanística i territorial dels nostres pobles i ciutats s’ha realitzat i es segueix 
realitzant en funció de l’organització del treball productiu. Malgrat la seva pretesa 
neutralitat, aquest model d’organització urbana, té un marcat caire androcèntric, que 
desvetlla que les necessitats de totes aquelles persones que no realitzen activitats 
productives, han estat relegades a un segon pla.  Es tracta d’un model que no posa límits al 
creixement i a la dependència del transport motoritzat alhora que fragmenta l’espai, 
superespecialitzant i aïllant les distintes àrees o zones. Aquest procés de fragmentació, que 
s’accentua en l’era de la globalització, ha tingut conseqüències decisives en la vida de les 
dones. 

Potser el canvi més visible en els darrers anys sigui la reducció i la desaparició d’espais 
comuns i la conseqüent pèrdua de teixit veïnal i social. Aquesta transformació de l’espai ha 
ocasionat canvis importants pel que fa a la percepció del carrer i doncs, de la ciutat. Si 
abans es tractava d’un lloc de trobada i relació social, ara es un ‘ lloc de ningú’, sols per 
transitar de pressa. La percepció del carrer com lloc aliè i de trànsit augmenta la sensació 
d’inseguretat, que en el cas concret de les dones té un pes especial1. Donat que elles són les 
qui amb major freqüència pateixen situacions de violència, aquest tret suposa un element 
més de discriminació en tant que restringeix la llibertat de moviments d’aquestes i limita, per 
tant, les seves possibilitats d’ús i gaudi dels béns i serveis urbans condicionant la seva 
participació en la vida urbana (tant en el seu disseny com en el seu gaudi).  

Per altra banda, la pèrdua de relacions socials i veïnals comporta també una sobrecàrrega 
del treball reproductiu, que encara ara recau principalment sobre les dones. Si abans 
l’entramat social permetia la socialització d’una part important d’aquest treball (la cura de 
les filles i els fills per exemple), l’organització de l’espai que aboca a l’aïllament, dificulta molt 
aquestes xarxes de cooperació veïnal. Per altra banda, la pèrdua d’autonomia i mobilitat de 
les nenes i els nens i de la gent gran, ha generat un increment de la dependència d’aquests 
cap a les persones que els cuiden, i per tant una sobrecàrrega en el treball reproductiu. 

L’accés de les dones al treball remunerat, i la no implicació dels homes en les tasques 
reproductives i/o familiars no ha generat canvis a nivell de planificació i organització 
urbanística. Juntament amb la doble jornada i la doble presència, es podria parlar també 
de ‘desplaçaments dobles’ ja que no s’ha produït una aproximació entre els diferents espais. 
Les dones hauran d’acostumar-se i aprendre a moure’s en una ciutat dispersa per tal de fer 
front a les tasques/responsabilitats productives i reproductives. 

La creixent dependència dels vehicles motoritzats, la manca de sistemes de transport 
alternatius, l’augment de la pol·lució, el soroll, i el deteriorament de les condicions 
mediambientals, són també problemes a tenir en compte a l’hora de plantejar una 
reestructuració de l’espai urbà integrant els plantejaments del desenvolupament sostenible. 
Per una bona gestió ambiental (manteniment, sostenibilitat i bon ús dels recursos naturals), i 
tal com es va recalcar des de Nacions Unides a la Conferència Mundial de Beijing, és 
necessària la participació de les dones.  

 
Aquesta participació, no obstant, només es pot dur a terme si n’hi ha un canvi real en la 
qualitat de vida de les dones, concretament en una major disponibilitat de temps per poder 
participar en el procés de presa de decisions que afecten a tota la comunitat. La gestió 
ambiental és un espai clau per integrar l’experiència i el saber de les dones, i actuar així des 
d’una posició que permeti proposar alternatives als models de comportament humà i al 
sistema de valors que prenen com a referència les anàlisis fetes exclusivament des de 
perspectives abstractes i uniformitzadores. Els valors i les actituds assignades a la feminitat 
dibuixen models per a la gestió del medi aptes per enfrontar la incertesa i la complexitat 

                                          
1 Tot i que la majoria de les agressions sexuals es produeixen en contextos familiars i en l’àmbit de la llar. 
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ambiental: actituds flexibles, pacients i perseverants, multiespecificitat del coneixement; 
valor intrínsec i potencial innovador de l’experiència quotidiana, actuacions polivalents 
atentes als processos i no només a les finalitats…  

 
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, desenvolupament i execució de 
les polítiques mediambientals i urbanístiques és, per tant, fonamental. Per tal de guiar 
aquesta tasca de reestructuració i integració de l’espai urbà serà necessari guiar-se per 
determinats criteris: 

 
- Accessibilitat 
- Autonomia 
- Sociabilitat 
- Habitabilitat 

 
L’aplicació d’aquestos criteris suposa un canvi fonamental en la construcció de l’espai 
comú. Un espai on primen els interessos socials sobre els econòmics.  

 
Des d’una perspectiva general podríem assenyalar que algunes de les línies generals que 
hauran de guiar aquesta reestructuració de l’espai urbà serien: 

- posar límits a l’extensió i el creixement de les ciutats 
- afavorir la proximitat front a la dispersió i la llunyania 
- primar la rehabilitació i la regeneració de la ciutat front a la creació de nou sòl urbà 
- afavorir la mobilitat de les persones vianants i reduir les necessitats de transport a motor 
- primar l’ús del transport públic front al vehicle privat 
- eliminar les barreres arquitectòniques 
- recuperar el carrer com espai de trobada i de relacions social 

 
La clau rau, doncs, en pensar la ciutat amb els diferents ulls de les persones que la viuen: 
dones i homes de diferents edats, orígens, condicions, modes de vida… 

L’espai urbà sovint se’ns presenta objectiu, neutre, un escenari per l'acció indiferent al sexe i 
condició de les persones que en ell habiten. La seva configuració determina les accions 
possibles que en ell s’hi poden desenvolupar i, com tota construcció cultural, l’urbanisme 
està definit i travessat per línies que el conformen i l’interpreten. Zones obertes o tancades, 
entorns i usos, tot això és percebut i utilitzat de forma diferent per homes i dones, per 
persones de diferents cultures, de diferents edats, de diferents estats de salut… 
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1.2. ANÀLISI DE LA REALITAT: ASPECTES TERRITORIALS MÉS RELLEVANTS DEL 
MUNICIPI 

 
 
 
 

APROXIMACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ  
 

El terme municipal de Vilanova i la Geltrú pertany a la comarca del Garraf i té una superfície 
de 33,5 Km2 i una densitat de població de 1.768,8 hab./Km2. Forma part de la regió 
metropolitana de Barcelona, que està formada també per les comarques del Barcelonès, 
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Penedès i Baix Llobregat, i que concentra el 70% de la 
població de Catalunya. Limita, al nord, amb la comarca de l'Alt Penedès i el municipi de 
Canyelles, a l'est limita amb el municipi de Sant Pere de Ribes i, a l'oest, amb el de Cubelles. 
La població de Vilanova i la Geltrú a 1 de gener de 2004 és de 60.136 habitants.  
 
 
 
 
La comarca: el Garraf  

Vilanova i la Geltrú és la capital del Garraf, una de les comarques més petites de Catalunya, 
que està integrada pels municipis de Sant Pere de Ribes/ Les Roquetes, Canyelles, Cubelles, 
Olivella, Sitges i Vilanova i la Geltrú. La majoria del seu territori està ocupat pel massís del 
Garraf, i les valls que s’obren a les vores del mateix és on estan compresos els sis termes 
municipals. Tots ells, a excepció de Canyelles i Olivelles, estan oberts a la mar Mediterrània.   

És una comarca industrial, amb activitats força diversificades. Els sectors més importants són 
el metal·lúrgic, el químic i el tèxtil. Altra activitat característica de la zona és la fabricació de 
ciment i de material de construcció. L'activitat portuària se centra, sobretot, a Vilanova i la 
Geltrú. El turisme va adquirint pes en la comarca: Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles 
gaudeixen de platges de renom.  

Es caracteritza per ser una comarca rica en iniciatives culturals, la seva oferta museística és 
de les primeres de Catalunya tant per la seva diversitat com pel seu valor artístic. 
  
 
 
 
Breu història  

Vilanova i la Geltrú és constituïda per dos nuclis antics, la Geltrú, vila mil·lenària que ja 
apareix en documents de l’any mil, i la Vila Nova, que va néixer davant de la Geltrú l’any 
1274. 
 
El sector urbanitzat més antic de la vall de Vilanova i la Geltrú va ser la ciutat iberorromana 
d’Adarró, ruïnes que encara es poden contemplar sota el turó de Sant Gervasi. 
 
La seva relació amb la mar Mediterrània va ser el que va donar vida a la ciutat durant molts 
segles. Entre els segles XVIII i principis del XX la platja era un port cosmopolita a través del 
quals les famílies principals de la ciutat comercialitzaven amb tots els ports d’Europa, 
Amèrica o les Filipines.  
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L’última gran edat d’or de Vilanova i la Geltrú va ser entre el final del segle XVIII i l’inici del 
XIX, amb una puixança econòmica i cultural deguda al comerç amb les Antilles, sobre tot 
amb Cuba. Daten d’aquest època la gran majoria d’edificis singulars de la ciutat, com la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer i la Plaça i la Casa de la Vila. 
 
 
 
 
Activitat econòmica i estructura industrial 

Vilanova i la Geltrú sempre ha tingut un gran dinamisme econòmic, basat primer en 
l'agricultura i el comerç marítim de vi (segles XVIII i XIX), després, en la industrialització del 
sector tèxtil (segle XIX). A començaments del segle XX, l'any 1902, va instal·lar-se a Vilanova 
una filial de la fàbrica Pirelli, i a partir d'aquest moment la ciutat va seguir un camí cap a la 
industrialització, sobretot en els sectors del metall, tèxtil i químic.  
 
En l'actualitat l'economia de la ciutat se sustenta en el sector de serveis, però existeix, 
encara, un gran sector industrial i es manté una certa activitat agrícola. A aquests s'hi 
afegeix un petit, però dinàmic sector pesquer: el port de Vilanova i la Geltrú és el segon port 
català en volum de captures. 
 
 
 
 
La població a Vilanova i la Geltrú  
 
 
Taula 1.1. Evolució de la població a Vilanova i la Geltrú 1900-2004. 
Any Homes Dones Total 
2004 29.697 30.439 60.136
2003 28.771 29.512 58.283
2002 27.007 27.811 54.818
2001 26.325 27.112 53.437
1996 23.572 24.407 47.979
1991 22.521 23.343 45.864
1986 22.224 22.753 44.977
1981 21.737 22.096 43.833
1970 35.714
1960 25.669
1950 19.483
1940 17.091
1930 16.400
1920 13.720
1910 11.971
1900 11.856

Font: Padró municipal (dades 2004), Institut Estadístic de Catalunya, IDESCAT (dades 1981-2003), INE (dades 1900-
1970). Elaboració pròpia. 
 
 
Si s’observa quina ha estat l’evolució demogràfica de Vilanova i la Geltrú al segle XX, es pot 
afirmar que en els darrers cent anys s’ha donat un creixement continuat. Des del 1900 fins els 
anys 50 es produeix un increment global aproximat de 7.527  persones, augment de 
població que va ser gradual amb una acceleració a mesura que ens apropem als anys 60. 
En només dues dècades (60 i 70) la població de Vilanova i la Geltrú gairebé es duplica. 
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Aquest ‘boom’ d’immigració és degut a l’arribada de persones de la resta de Catalunya i 
de l’Estat espanyol, atretes per la proliferació industrial que es va donar a la ciutat. A partir 
dels anys 80 la població continua augmentant fins l’actualitat, situant-se en 60.136 habitants 
a 1 de gener de 2004. Aquests fenòmens s’analitzaran amb més profunditat al capítol 
‘Sociodemografia’. 
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ESTRUCTURA URBANA  

 
 
 
 
Configuració urbana del municipi 

Els dos barris més antics del municipi són la Geltrú, vila mil·lenària, i la Vila Nova, amb orígens 
en el segle XIII. Els altres barris que formen la ciutat són2: 

- El Barri de Mar- On s’ubica la platja i on es dóna un cert grau de deteriorament urbà que 
provoca uns preus d’habitatge més assequibles que acullen a bona part de la població 
immigrada. Inclou també la zona de Ribes Roges amb una tipologia urbana i social 
diferenciada de la resta del barri: es caracteritza com una zona de pisos ‘d'alt standing’, 
on es localitzen habitatges de segona residència, que s’estan convertint en primera 
residència amb el procés de creixement de la ciutat.  

- Sant Joan- És força heterogeni, localitzant-se habitatges de protecció oficial dels anys 
seixanta fins a cases unifamiliars.  

- El Tacó- Es tracta d’un barri amb deficiències on estan assentades persones d’origen 
extracomunitari. 

- Molí de Vent- Proliferen les cases unifamiliars adossades i hi ha les ‘cases barates’ de 
l'Esmeralda. 

- Aragai- És considerat el barri de més nivell adquisitiu de la ciutat. 
- Armanyà- Amb presència de gent gran fonamentalment. 
- Centre vila- Es tracta del casc antic sense incloure la Geltrú, afegint-se algunes zones de 

l’Eixample. Es diu que la seva heterogeneïtat fa que no es pugui parlar d’una sola unitat 
que configuri un barri.  

- La Collada- Es caracteritza com un barri de zona caòtica de xalets construïts de recent 
legalització, amb manca de serveis i presència de gent jubilada. 

- Llimonet- Es configura com l'Eixample nord, essent una zona en creixement on es 
projecten pisos petits i econòmics per gent jove. 

 
El creixement demogràfic que va caracteritzar la ciutat a partir dels anys 1960 va accelerar 
el creixement urbanístic de Vilanova i la Geltrú, de vegades no controlat. És el cas de la 
construcció de parcel·lacions il·legals en sòl no urbanitzable al llarg de la dècada dels 70. 
Tal i com es recull al Pla General de Vilanova i la Geltrú, l’origen d’aquestes ‘urbanitzacions’ 
és variat, des dels ‘patis’, petites parcel·les que s'utilitzaven com a hort familiar i han anat 
evolucionant cap a residència, fins a la parcel·lació il·legal de finques rústiques. Les 35 
parcel·lacions que hi ha en l’actualitat estan molt disseminades sobre el territori i tenen poca 
densitat de població. Els principals problemes detectats són: baixa qualitat en la construcció, 
absència d'urbanització, serveis escassos o inexistents, manca de verd i equipaments, 
dolenta mobilitat, etc. En aquestes urbanitzacions es pot donar una sensació de manca de 
seguretat a la nit, donat que la il·luminació és escassa i no hi ha transport nocturn. 
 
Per altra banda, ens sembla important també assenyalar que la tipologia aïllada d’habitatge 
té conseqüències específiques en la vida de les dones: a banda de la sobrecàrrega del 
treball reproductiu i de l’absència de teixit veïnal, el fet de viure en àrees residencials obliga 
a les dones a realitzar més desplaçaments diaris per satisfer les seves necessitats i les de la 

                                          
2 Aquesta informació és estreta de les entrevistes realitzades i principalment de l’estudi ‘Diagnòstic participatiu sobre 
la creació dels consells municipals territorials a Vilanova i la Geltrú’ realitzat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) l’any 2001. 
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seva família. Tal i com afirmen les expertes, la dispersió de la ciutat té un impacte de gènere 
que no podem continuar obviant3. 
 
Actualment, a partir de la revisió del Pla General d’Ordenació (RPGO), s’està treballant per a 
integrar alguns d’aquests espais com a sòl urbanitzable i per tant dotar-los de serveis i 
equipaments, mentre que d’altres han quedat bloquejats i, fins i tot, han de desaparèixer. 

La Vilanova i la Geltrú d’avui dia està encara protagonitzant un creixement urbanístic 
important. De l’estat de vila ha passat a ciutat metropolitana que reclama un nivell de 
serveis i equipaments municipals adients al seu tamany. La política urbanística actual 
contempla la contenció i planificació del creixement, reservant i protegint sòl com no 
urbanitzable. 
 
El nucli antic ha perdut centralitat en benefici de l’Eixample, fet que provoca que  Vilanova 
estigui creixent cap a fora i buidant-se del centre. S’està donant l’especialització funcional 
del centre en serveis i la degradació de les zones més antigues. El centre de la ciutat és la 
part més degradada amb una insuficient rehabilitació al casc antic. Altres aspectes 
detectats al nostre treball de camp, d’altra banda, serien el mal estat d’alguns parcs i 
places, la manca de zones verdes i la degradació d'espais, la manca d’il·luminació en 
algunes zones, entre d’altres. Si tenim en compte que són les dones les víctimes habituals de 
les agressions i assetjaments sexuals caldrà postular un important impacte de gènere en la 
il·luminació del municipi. 
 
L’any 2001 la UAB va realitzar la recerca ‘Diagnòstic participatiu sobre la creació dels 
consells municipals territorials a Vilanova i la Geltrú’. A partir dels processos participatius 
realitzats, s’apunta que, d’una banda, es considera que a Vilanova i la Geltrú hi ha una 
elevada qualitat de vida i que no hi ha zones conflictives ni barris ‘marginals’. De l’altra però, 
s’assenyala que el tema que desperta més inquietuds entre la ciutadania és el del 
creixement de la ciutat i la conseqüent pressió urbanística. La percepció és que aquest 
creixement, tanmateix, no es tradueix en l’adequació de la ciutat als canvis per la manca 
tant de serveis com d’equipaments. Aquest creixement genera també una por a la pèrdua 
d’identitat, que podria conduir al municipi a convertir-se en una ‘ciutat dormitori’. 
 
És necessari fomentar que el disseny, organització i funcionament del municipi afavoreixi una 
major qualitat de vida per els homes i les dones, des del reconeixement de les seves 
condicions, situacions i necessitats. Adaptar els espais públics per afavorir el seu ús per part 
de les persones amb mobilitat reduïda i/o per poder realitzar tasques del treball reproductiu 
com anar a comprar o passejar les criatures; incrementar el nivell de seguretat en els espais 
públics augmentant la il·luminació, l’accessibilitat i la protecció; o analitzar les diferents 
necessitats de dones i homes respecte l’ús del temps i de l’espai, són algunes propostes que 
poden ajudar a dissenyar i implementar models urbanístics adequats a les persones. 
 
 
 
 

                                          
3 Aurora Justo, “La Planificación Urbana desde la Perspectiva de Género. Por un Derecho a la Ciudad Igualitaria”, 
dins del Seminari: Ciudad posible, ciudad deseable: la planificación urbana en un mundo cambiante. Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 10-14 de Julio 2000. 
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Habitatge 
 
 
Taula 1.2. Habitatges principals segons règim de tinença (en percentatge). Vilanova i la Geltrú, 20014. 
 VILANOVA I LA GELTRÚ CATALUNYA 
  Nº % Nº  % 
De propietat 16.763 83,2% 183.0721 79,1%
Gratuïta o a baix preu 349 1,7% 37.343 1,6%
De lloguer 2.552 12,7% 384.423 16,6%
Altres formes  490 2,4% 63.287 2,7%
TOTAL 20.154 100% 2.315.774 100%

Font: Web de l'Institut Nacional d'Estadística, INE. Elaboració pròpia. 
 

El nombre total de llars a Vilanova i la Geltrú és de 20.154 l’any 2001. Si analitzem els 
habitatges tenint en compte el règim de tinença, és a dir, mirant si són de propietat, de 
lloguer o gratuïts s’observa com un 83,2% dels habitatges de la ciutat són de propietat, valor 
molt alt i superior que la resta de Catalunya.  
 
D’altra banda, només un 12,7% dels habitatges són de lloguer, el que pot provocar 
problemes per diversos col·lectius del municipi amb pocs recursos, especialment pel jovent, 
llars monomarentals o les persones migrades. Tanmateix, no podem fer una lectura més 
àmplia d’aquest apartat en tant que no tenim dades sobre les persones de referència als 
habitatges disgregades per sexe.   
 
Amb el procés de creixement de Vilanova i la Geltrú, es dóna un increment de la 
construcció d’habitatges, i d’altres que fins ara eren de segona residència estan passant a 
ser de primera. Sabem, així mateix, que hi ha un alt nombre d’habitatges desocupats. 
 
 
 
♦ Possibilitat d’accés a l’habitatge 
 
Un dels objectes d’aquesta anàlisi és veure quina és la intervenció pública municipal en 
matèria d’habitatge i les diferents situacions i necessitats que tenen els diferents col·lectius 
de població en aquest àmbit.  
 
Una de les principals problemàtiques amb les que les autoritats locals topen actualment és 
l’habitatge. Degut a l’especulació immobiliària, a la  manca de polítiques públiques 
d’habitatge eficients i a un augment de la demanda, s’ha donat un espectacular augment 
dels preus dels habitatges en els darrers anys. Com a conseqüència, l’accés a un habitatge 
digne és un dret difícil d’assolir en moltes ocasions per part de la ciutadania, qui veu el seu 
nivell de benestar deteriorat quan ha de pagar un habitatge. Aquesta realitat no és aliena a 
Vilanova i la Geltrú.  
 
L’accés a un habitatge digne és un dret fonamental de la ciutadania. Per tal de garantir 
aquest accés, la Llei 10/2004, del 24 de Desembre del 2004, d’Urbanisme5 insta les 
administracions públiques a vetllar per la qualitat dels habitatges i per les condicions en les 
quals s’hi accedeix, dedicant una atenció especial a l’accés de les famílies econòmicament 
menys dotades.  
 

                                          
4 En moltes ocasions, al llarg d’aquesta auditoria, s’utilitzaran dades de l’Idescat de l’any 2001 donat que la seva 
font és el darrer cens realitzat. Per tant, no és possible presentar dades més actualitzades en aquest moment. 
5 Llei publicada al DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612. 
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Dins aquesta problemàtica, hi ha col·lectius més vulnerables, com el jovent, les persones en 
situació de risc d’exclusió social, les llars monomarentals,  la població migrada i la gent gran. 
I com s’anirà veient al llarg de la diagnosi, les dones en aquests col·lectius estan més 
afectades o es troben en una situació més precària. 
 
 
 GENT GRAN  

A Vilanova i la Geltrú es dóna un gradual augment de persones majors de 65 anys. Dins el 
col·lectiu de gent gran sabem que hi ha moltes més dones que homes i, en conseqüència, 
moltes més dones grans que viuen soles que homes en la mateixa situació. Concretament, 
dins el col·lectiu de persones de 65 anys i més a la ciutat, l’any 2004 les dones representen el 
57,4% i els homes el 42,6%6. Aquesta tendència augmenta percentualment amb l’edat: 
observem que entre la població de 80 anys i més, les dones ja representen el 69,4% vers el 
30,6% que signifiquen els homes.  
 
Tot i que hi ha ajuts socials i programes per millorar la vida de les persones grans a casa seva 
(com és el cas del servei d’atenció domiciliària, accions integrades dins el Pla Local per a la 
Gent Gran), molts habitatges no estan adaptats per a què visquin persones amb mobilitat 
reduïda (barreres arquitectòniques, mal estat dels edificis, ascensor...). Així mateix, moltes 
persones grans tenen dificultats per pagar el lloguer dels pisos donat que les pensions són 
insuficients i la compra es fa gairebé impossible. Si la casa es té en propietat, el problema sol 
ser el seu manteniment i/o si està condicionada o no a les necessitats de l’edat... Això, en la 
mesura que hi ha moltes més dones grans que homes, afecta de manera més acusada la 
població femenina.  
 
A més, les dones acostumen a ser les responsables de la cura de les persones dependents 
(criatures, gent gran,...) i per això, encara que les dones no tinguin necessitat per a elles 
mateixes d’aquestes condicions, li són bàsiques per a la seva tasca de curadora.  
 
 
 JOVENTUT 

El jovent és un dels col·lectius que es troben en una situació més precària en el mercat de 
treball, on la inestabilitat laboral comporta una inestabilitat econòmica contínua. Quan el 
jovent vol emancipar-se, el lloguer sol ser l’opció més escollida. Segons un estudi recent7 a 
Espanya el 69% de les persones entre els 15 i 29 anys encara no s’ha emancipat. Dins 
aquesta població trobem importants diferències de gènere ja que les dones s’emancipen 
abans que els homes: un 40% dels homes d’entre 29-30 anys viu encara al nucli familiar, 
mentre que només un 28% de les noies de la mateixa edat es troben en aquesta situació.  

A més a més, les diferències de gènere s’acusen també en el nivell d’ingressos de la 
població jove ja que el sou de les dones joves és inferior al dels homes: elles cobren de 
promig 680€ mentre que ells cobren 784€ mensuals de mitja, segons l’estudi citat 
anteriorment. La problemàtica relacionada amb l’habitatge afecta doncs més les dones 
joves que els homes en tant que elles s’emancipen abans, tal i com s’ha vist, i amb més 
precarietat laboral (sous més baixos, major temporalitat en la contractació, etc.) .   
 
La poca oferta d’habitatge de lloguer al municipi (12,7% del total), a uns preus molt elevats o 
no adequats a les seves necessitats, és un factor que pot impulsar a aquest col·lectiu a 
marxar a d’altres municipis o a emancipar-se del nucli familiar molt més tard del que seria 
raonable. Al llarg de la recerca també s’ha posat de relleu la problemàtica de la 
insuficiència d’habitatge de lloguer pels estudiants de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 

                                          
6 Dades del Padró Municipal d’Habitants a 1 Gener 2004. 
7 Instituto de la Juventud, INJUVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004. 
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 UNITATS MONOMARENTALS 
Les unitats monomarentals poden ser un col·lectiu en risc d’exclusió social, ja que en cas de 
ruptura d’una parella, el sol fet de produir-se una separació o un divorci significa en la 
majoria de casos una pèrdua del nivell de vida dels seus membres, més accentuades si hi ha 
càrregues familiars o si la dona ocupa un lloc subsidiari en el mercat de treball. Així mateix, 
cada cop més podem trobar dones que protagonitzen la maternitat sense una parella. En 
aquestes condicions tant l’accés a l’habitatge com el manteniment del mateix és una 
càrrega més difícil d’assumir per mares soles (que són moltes més que els pares sols). A més a 
més, a Vilanova i la Geltrú, tal i com a d’altres municipis de Catalunya, predominen els 
habitatges de tres habitacions i es dóna escassetat de pisos més petits, més assequibles per 
a les dones que viuen amb els seus fills i filles i amb pocs recursos.  
 
 
 ATUR I PRECARIETAT LABORAL 

A Vilanova i la Geltrú l’atur femení és superior al masculí en totes les franges d’edat. La taxa 
d’atur en data de Setembre 2005 era de 13,73 per a les dones i 6,68 pels homes8. Com a 
conseqüència, la situació d’atur sol traduir-se en un valor adquisitiu més baix, el qual 
impedeix i/o dificulta l’accés a un habitatge. Aquest efecte, doncs, és més punyent entre les 
dones en la mesura en què tenen una situació més precària en el mercat de treball. 
 
 
 PERSONES MIGRADES 

Les persones migrades viuen normalment en pisos de lloguer, degut a la incapacitat per fer 
front a la compra d’un habitatge i a la seva precarietat i mobilitat en el mercat de treball. És 
una tendència generalitzada que els pisos que ocupen aquestes noves poblacions tinguin 
les pitjors condicions d’habitabilitat, per la degradació dels habitatges front la qual les 
persones propietàries no acostumen a fer les reformes necessàries. 
 
 
A la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGO) de Vilanova i la Geltrú es diu que 
‘existeix una demanda creixent d’habitatge més reduïda i/o de lloguer sol·licitada pels 
col·lectius joves, vells/es i separats/des (tendència a les famílies monoparentals) i una 
demanda d’habitatge social per col·lectius més desfavorits socialment, a la qual la revisió 
del Pla ha de donar resposta estudiant els mecanismes per implantar aquests habitatges, i/o 
reciclar part del casc antic en aquest sentit’. Aquestes tendències socials i les diferents 
necessitats de les persones que composen les diverses unitats de convivència s’han de tenir 
en compte a l’hora de dissenyar qualsevol tipus de política pública d’habitatge. 
 
 
 
♦ Promoció pública i habitatge 
 
A Vilanova i la Geltrú s’han donat tres promocions d’habitatge de protecció oficial: dues de 
compra –venda entre el 1993 i el 1995 i recentment una de lloguer per a joves. Les 
promocions públiques de lloguer, doncs, han estat escasses, i això perjudica especialment 
les dones dels col·lectius amb menys recursos i més precarietat, descrits anteriorment.  
 
En aquests moments hi ha previsió de construir entre 300 i 400 nous habitatges socials a les 
promocions Sant Jordi, Solicrup, Llimonet II i III. L’Ajuntament es planteja que aquests 
habitatges siguin de lloguer i que estiguin destinats a l’emancipació de la gent jove i 
apartaments tutelats per la gent gran. 
 
Actualment els criteris d’adjudicació de l’habitatge de promoció pública són competència 
de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament té un petit marge de decisió en aquest àmbit. 
                                          
8 Font: Hermes, Diputació de Barcelona. 
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En concret, a la darrera promoció es van deixar 3 pisos lliures perquè els Serveis Socials 
municipals establissin els seus barems d’adjudicació, en els que es van contemplar situacions 
com la monomarentalitat, entre d’altres.  
 
Al Pla de Mandat 2003- 2007 es diu que malgrat els Ajuntaments no tenen competències en 
aquest matèria, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú gestionarà i cercarà els recursos 
necessaris per a garantir el dret a una habitatge digne. En concret, es menciona l’objectiu 
de crear una oficina de mediació a l’habitatge amb una borsa d’habitatge assequible per 
al jovent, fomentant la cultura del lloguer, i es ressalta la mediació per facilitar l’habitatge als 
col·lectius de dones en situacions desfavorides. 
 
És important dir en aquest punt que moltes dones que han estat maltractades en l’àmbit 
familiar- domèstic presenten dificultats en l’accés a l’habitatge. Quan aquestes dones 
decideixen trencar amb la violència i separar-se de l’agressor, sovint es troben amb les 
mateixes dificultats que les famílies monomarentals (analitzades anteriorment: pèrdua de 
nivell adquisitiu, etc.), amb la problemàtica afegida que provoca la violència de gènere9.  
 
 
 

                                          
9 La violència en l’àmbit familiar- domèstic serà analitzat al capítol ‘sociodemografia’. 
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MOBILITAT INTERNA I EXTERNA A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
La mobilitat de les persones és una qüestió fonamental ja que condiciona de manera molt 
clara multitud d’aspectes de les seves vides: l’accés a l’educació, al treball, als espais d’oci i 
relacionals, etc. Aquesta part del capítol analitza la mobilitat de les persones, tenint en 
compte no només els mitjans de transport utilitzats i les maneres de moure’s per Vilanova i la 
Geltrú, sinó també l’accessibilitat als edificis, recursos i serveis del municipi. 
 
 
 
 
Comunicacions a Vilanova i la Geltrú 

Vilanova i la Geltrú està situada a mig camí de les principals àrees metropolitanes (40 Km de 
Barcelona i 45 de Tarragona). Les principals carreteres que hi ha són l'autopista A-16 (que 
comunica amb Tarragona, Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat) i la C-15  entre 
Vilanova i la Geltrú i Igualada.

 
L’oferta de transport col·lectiu a Vilanova i la Geltrú és la següent: 
 
 Tren: 

- R2 St. Vicenç de Calders- Vilanova- Maçanet 
- Ca1 Tortosa- Tarragona- Vilanova- Barcelona 
- Ca3 Riba- Roja d'Ebre- Reus- Tarragona- Vilanova- Barcelona 
- Ca4 Lleida- Valls- Vilanova- Barcelona 

 
 

 Autobús:  
 
Bus urbà de VNG  
- Línia 1 Tacó - Càmping  
- Línia 2 Càmping - Tacó  
- Línia 3 Masia Nova - La Collada  
- Línia 4 La Collada - Masia Nova  
- Línia Masia Notari  
- Línia Especial Per Veure El Club Futbol Vilanova (només diumenges amb partit) 
 
 
Autobusos interurbans 
- Vilanova- Puigmoltó- St. Pere de Ribes- Bellvitge- Barcelona 
- Vilanova- Sitges- Vilafranca- Andorra 
- Vilanova- Cubelles- Cunit- Segur- Calafell- El Vendrell- Tarragona  
- Vilanova- Les Roquetes - HR Sant Camil -St. Pere de Ribes- Sitges 
- Vilanova- Vilafranca 
 
Autobusos interurbans nocturns 
- N30- VNG - Vilafranca del Penedès – Sitges- Sant Pere de Ribes- Barcelona  

 
 
D’altra banda, existeixen 6 Kms de carril bicicleta (principalment al Passeig Marítim) però 
amb una deficient senyalització i de moment inconnexos. El PGO contempla aquest tipus de 
carrils només a les rondes, i actualment s’està elaborant un Pla de Carril Bicicleta. 
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volem apuntar algunes consideracions respecte la mobilitat en base a la informació 
presentada: 

 El municipi es troba ben comunicat per carretera i per transport col·lectiu cap a 
Barcelona però no cap a d’altres municipis com pot ser el cas de Tarragona o d’altres 
municipis de la mateixa comarca.  

 
 Segons es desprèn del treball de camp realitzat, la comunicació interna per transport 

públic no és satisfactòria, ja que hi ha 4 línies d’autobusos que fan molta volta i moltes 
parts del municipi queden mal comunicades. La dolenta comunicació interna afecta en 
major grau a les dones en tant que són elles les que es desplacen més per dins del 
municipi en relació a les tasques familiar-domèstiques. Si tenim en compte que les 
dones solen utilitzar menys els transport privat, i que els seus desplaçaments són superiors 
als que realitzen els homes, sembla evident afirmar que una xarxa deficitària de 
transports públic té un important impacte de gènere.  

 

 Es detecten problemes de mobilitat a les urbanitzacions. La tipologia d’habitatge aïllat 
obliga a les dones a multiplicar els desplaçaments i les situa en una posició de 
sobrecàrrega del treball reproductiu, ja que socialment encara es considera moltes 
vegades que els homes no tenen per què realitzar aquest treball. 

 El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat valora de manera crítica la 
implantació de carrils bicicleta que s’ha fet a la ciutat. Els principals inconvenients que 
presenta són la poca funcionalitat de la xarxa de carrils i el baix nivell de conservació, 
l’ocupació dels carrils per part de cotxes, contenidors, etc. i la baixa seguretat. El carril 
bici existent per tant no suposa una alternativa al transport motoritzat. 

 Donat que l’oferta d’oci nocturn a la ciutat no és molt extensa, el jovent vilanoví 
habitualment es trasllada a llocs com Sitges o Barcelona en hores nocturnes. El transport 
nocturn és insuficient donat que l’autobús nocturn té només una parada a Vilanova a 
l’estació de tren i per tant la resta d’àrees resten mal comunicades en aquesta franja 
horària. 

 A Vilanova i la Geltrú la via del ferrocarril i la C-246 són dues infrastructures que suposen 
un efecte barrera per a la mobilitat urbana. La via del tren representa una barrera entre 
el centre urbà i el barri marítim. Actualment hi ha previstes una sèrie de mesures per 
atenuar aquest tema i millorar la connectivitat peatonal i vehicular, partint d’un estudi 
de viabilitat del projecte de soterrament de la via del tren. Pel que fa a la C-246, tot i 
que la construcció de la variant ha permès una reducció important del trànsit rodat, el 
trànsit és encara elevat i les voreres no són suficientment àmplies.  

 
 
 
 
Les barreres arquitectòniques  

L’existència de barreres arquitectòniques dificulta el pas i mobilitat de tothom però perjudica 
especialment les persones amb discapacitats i, per tant, també de les persones que es fan 
càrrec d’elles, que en la majoria dels casos són les dones, persones amb mobilitat reduïda 
com la gent gran, o de persones que porten els carrets de la compra, el cotxet de les 
criatures… majoritàriament portats per dones. Les barreres arquitectòniques doncs afecten 
en major grau la mobilitat de les dones pel municipi a causa del seu rol reproductor i per la 
feminització de la vellesa. 
 
La política municipal respecte les barreres arquitectòniques consisteix en la intervenció en 
casos individuals, això és, es reben demandes individualitzades de la ciutadania que 
detecta barreres arquitectòniques concretes en la via pública, i es solventen cas a cas. No 
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existeixen d’altra banda accions concretes adreçades a les persones amb discapacitats en 
aquest àmbit.  
 
Tanmateix, al llarg del treball de camp se’ns ha expressat que hi ha encara un nombre 
important de barreres arquitectòniques: voreres estretes per on no passen els carrets i els 
cotxets de nadons, arbres i fanals al mig del carrer, etc. En concret, l’entitat vilanovina 
‘Suport’ que treballa amb persones amb discapacitats, ens ha reiterat aquestes mancances. 
Anualment celebren una jornada en la que fan un recorregut per Vilanova per detectar les 
barreres arquitectòniques existents. Per exemple, els caixers dels bancs o els lavabos no 
estan adaptats per a persones amb problemes de mobilitat. És important, des de l’àmbit de 
la mobilitat, garantir que les persones que tenen discapacitats físiques puguin circular per 
Vilanova i la Geltrú sense barreres de cap tipus. 
 
 
 
 
Desplaçaments 

Donada l’organització de la vida entorn el món econòmic i productiu, totes les dades de 
mobilitat obligada que es contemplen són les que tenen a veure amb els estudis o amb el 
treball remunerat. No es treballen, en canvi, dades que inclouen els motius relacionats amb 
les tasques derivades del treball familiar- domèstic i que de ben segur suposen una part molt 
important de la mobilitat obligada en qualsevol municipi. Per tant ens haurem de limitar a 
analitzar aquestes dades, del tot incompletes i invisibilitazadores del treball no remunerat 
que, generalment, fan les dones. 
 
Considerarem la mobilitat obligada tenint en compte els desplaçaments que es fan des de 
Vilanova i la Geltrú i cap a Vilanova i la Geltrú, així com els desplaçaments interns, tenint en 
compte el mitjà de transport utilitzat i els motius (per estudis o per treball productiu) pels quals 
es fan aquests desplaçaments.  
 
 
Taula 1.3. Mobilitat obligada per treball productiu. Desplaçaments residència-treball productiu per sexe 
i mitjà de transport. Vilanova i la Geltrú, 2001. 
    Total   Mitjà  de transport    TOTAL 
    dones % homes % col·lectiu % privat % altres %  
Desplaçaments interns 6.080 43,0% 8.074 57,0% 573 4,0% 12.804 90,5% 200 1,4% 14.154
Desplaçaments a fora 3.548 36,1% 6.278 63,9% 2.808 28,6% 4.859 49,5% 484 4,9% 9.826
Desplaçaments dd fora 1.924 37,6% 3.193 62,4% 839 16,4% 3.908 76,4% 244 4,8% 5.117
Total generats 9.628 40,2% 14.352 59,8% 3.381 14,1% 17.663 73,7% 684 2,9% 23.980
Total atrets 8.004 41,5% 11.267 58,5% 1.412 7,3% 16.712 86,7% 444 2,3% 19.271
Diferència 
atrets/gener. -1.624  -3085  -1.969  -951  -240  -4.709
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
 En la mobilitat obligada vinculada al treball productiu o remunerat a Vilanova i la Geltrú 

el més comú per motius laborals és fer desplaçaments interns, el que correspon a gent 
que resideix i treballa a la ciutat. D’aquestes persones, el 43% són dones i el 57% homes, 
es tracta d’una proporció bastant equilibrada.  

 
 Hi ha més tendència a sortir del municipi que a entrar-hi per motius laborals. Els homes 

realitzen el 63,9% dels desplaçaments totals recollits a fora del municipi, mentre que 
només un 36,1% d’aquests desplaçaments són fets per dones. Aquests desplaçaments 
per motiu de treball són principalment a l’àrea de Barcelona, i moltes d’aquestes 
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persones són nous i noves residents que han anat a viure al municipi però, mantenint la 
seva feina fora d’ell.  

 
 De les persones que entren a Vilanova per treballar, la majoria són també homes, i 

procedeixen sobre tot de Sant Pere de Ribes. 
 
 Pel que fa al mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments per motiu de treball 

productiu, les dades mostren una realitat molt clara. Tant en els desplaçaments interns, 
a fora, com des de fora, el mitjà de transport utilitzat per excel·lència és el privat (un 
90,5%, un 49,5% i un 76,4% respectivament). El transport col·lectiu és més utilitzat en els 
desplaçaments cap a fora de Vilanova i la Geltrú que de dins a fora, i s’utilitza molt poc 
en els desplaçaments interns (4%), els quals es realitzen majoritàriament en vehicle 
privat. 

 
Aquestes dades evidencien la tradicional realitat social que assigna als homes el rol del 
treball remunerat i a les dones el del treball reproductiu/domèstic. Així mateix, les dades 
també podrien ser un reflex del fet que les dones que treballen remuneradament ho fan en 
major grau al municipi que els homes (cosa que permet compaginar més fàcilment les 
tasques productives amb les responsabilitats familiars-domèstiques), mentre els homes potser 
es traslladen més fora del municipi per treballar. Tanmateix, les dones es desplacen 
normalment molt més per dins del municipi que els homes per raons que no queden 
reflectides en les estadístiques, relacionades amb les tasques reproductives i domèstiques. El 
treball reproductiu, imprescindible per a la supervivència de la societat a pesar de la seva 
infravaloració, està dut a terme majoritàriament per dones, i seria important poder veure 
també els tipus de desplaçaments que aquest treball implica. 
 
Taula 1.4. Mobilitat obligada per motiu d’estudi. Desplaçaments residència- estudi per sexe i mitjà de 
transport. Vilanova i la Geltrú, 2001. 
    Total   Mitjà  de transport    TOTAL 
    dones % homes % col·lectiu % privat % altres %  
Desplaçaments interns 895 56,0% 702 44,0% 80 5,0% 1.420 88,9% 24 1,5% 1.597
Desplaçaments a fora 832 56,1% 651 43,9% 1.184 79,8% 79 5,3% 79 5,3% 1.483
Desplaçaments dd fora 507 30,1% 1.178 69,9% 1.003 59,5% 400 23,7% 189 11,2% 1.685
Total generats 1.727 56,1% 1.353 43,9% 1.264 41,0% 1.499 48,7% 103 3,3% 3.080
Total atrets 1.402 42,7% 1.880 57,3% 1.083 33,0% 1.820 55,5% 213 6,5% 3.282
Diferència atrets/gener. -325  527  -181  321  110  202
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
 En la mobilitat obligada per raó d’estudi, es donen gairebé per un igual desplaçament 

intern, des de Vilanova i la Geltrú i cap a fora, el que denota una sòlida oferta 
educativa a la ciutat. 

 
 Homes i dones estan igualats en nombre de desplaçaments per estudi en termes 

globals. Les dones superen lleugerament els homes en els desplaçaments per dins del 
municipi i cap a fora. En canvi en el nombre de persones que viu a fora de Vilanova i la 
Geltrú i que es trasllada al municipi per motiu d’estudis hi ha més homes que dones, molt 
possiblement es tracta d’estudiants de la UPC.  

 
 Si mirem el mitjà de transport utilitzat predomina el mitjà privat en els desplaçaments 

interns i el col·lectiu ens els desplaçaments des de i a fora.  
 
 L’Auditoria Ambiental de Vilanova i la Geltrú realitzada l’any 1998, afirma que d’entre 

les persones que es desplacen en vehicle privat, el 85% són homes i el 15% dones.  
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D’aquestes dades es desprèn doncs que a Vilanova i la Geltrú es dóna una elevat ús del 
vehicle privat, sobre tot per part dels homes. El desenvolupament urbanístic de Vilanova s'ha 
basat en les comunicacions per l'ús del vehicle privat. Aquest excessiu protagonisme de 
l’automòbil provoca també l’excés de soroll com a conseqüència del tràfic (cotxes, motos, 
etc.,), problemes d’aparcament, cotxes que aparquen lliurement impedint la circulació de 
les persones i dificultant l’accessibilitat...  
 
És important fer esment d’un projecte que pretén difondre entre la població una altra 
manera de viatjar en alguns desplaçaments que es poden fer en transport privat. El servei 
consisteix en facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle 
privat a l'hora de fer un viatge, i així disminuir la congestió de cotxes i disminuir la 
contaminació produïda pels vehicles privats. Tanmateix, segons fonts municipals, no es fa el 
suficient seguiment del projecte per manca de temps. 
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EL MEDI AMBIENT 

La satisfacció de les necessitats d’homes i dones s’ha de fer en un context que faci 
compatible el desenvolupament social i econòmic amb el respecte amb el medi ambient. 
Treballar per un desenvolupament sostenible significa afavorir l’augment de la qualitat de 
vida de les persones però sense comprometre la capacitat de les generacions futures per 
satisfer les seves pròpies necessitats, sense esgotar els recursos naturals i provocar el 
deteriorament dels ecosistemes. 
 
Aquest desenvolupament sostenible, que necessita d’una nova forma d’organització 
socioeconòmica, també ha de suposar una manera diferent de relació amb el medi i uns 
nous valors i actituds. I és aquí on les dones poden aportar els coneixements i les experiències 
derivades de la seva especial relació amb el medi ambient. Les estratègies desenvolupades 
tradicionalment per les dones per optimitzar els recursos de l’entorn esdevenen una font on 
trobar elements per bastir nous models de gestió de la quotidianitat que ens permetin 
mantenir i millorar la qualitat del medi que ens envolta. Alhora, aquests reconeixement del 
paper de les dones en el manteniment del medi permet la seva visualització com agents del 
canvi mediambiental. 
 
 
 Agenda 21 

L’any 1999 es va realitzar l’Auditoria Ambiental de Vilanova i la Geltrú i posteriorment es va 
elaborar un Pla d’Acció Ambiental (Agenda 21), que està en fase d’implementació 
actualment. Aquest pla estableix les actuacions que calen dur a terme per a què el 
desenvolupament del municipi es faci seguint criteris de sostenibilitat ambiental, encara que 
aquestes recomanacions no inclouen la perspectiva de gènere. 
 
Amb la voluntat que el Pla d’Acció Ambiental sigui un document consensuat pels agents 
socials i econòmics de la població, l’Ajuntament ha impulsat la creació  d’un Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. Dins la política mediambiental del municipi s’han 
fet servir múltiples processos participatius. Entre d’altres, destacar: taules rodones amb 
entitats, associacions i empreses (Associacions de Veïns i Veïnes, associacions empresarials i 
sindicals, AMPAs, Associacions de Dones, ambientalistes, comerços, indústria, etc.), la 
realització d’una enquesta mediambiental, etc. De la informació qualitativa obtinguda 
sabem que les dones han tingut un grau de participació bastant alt en aquest procés. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha creat el projecte ‘A Vilanova i La Geltrú Juguem 
Net’, que consisteix en una web amb un manifest, notícies i un espai interactiu per recollir els 
suggeriments de la ciutadania respecte el medi ambient i el civisme. Així mateix, es 
desenvolupen diversos tallers a infants i adolescents sobre coneixement i respecte a l’entorn 
urbà. 
 
 
 Gestió de residus 

Al municipi es fa la recollida selectiva de paper i cartró, vidre, plàstic, orgànics, piles, 
voluminosos i medicaments, entre d’altres. La gestió de residus es fa a través del servei de 
deixalleria fixa ‘Punt Net’ i la deixalleria mòbil. S’han dut a terme diverses campanyes per 
fomentar l’ús de la recollida selectiva, encara que no s’ha contemplat la perspectiva de 
gènere ni es tenen en compte les diferents funcions que homes i dones tenen a la llar, lloc on 
es fa la primera recollida selectiva de residus i on les dones tenen, encara, el principal 
protagonisme. 
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1.3.     RESPOSTES APORTADES10

 
1.3.1.PLANS/PROGRAMES/PROJECTES OBJECTIUS / LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 
PLA GENERAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Posar les bases pel desenvolupament d'una Ciutat territori oberta cap el mar 
 Aconseguir una xarxa viària coherent amb l'anterior objectiu 
 Donar un tractament adequat a les parcel·lacions il·legals o assentaments marginals 
 Plantejar els creixements previstos cercant la coexistència de futurs nuclis de centralitzat amb la residència i els 

equipaments, i si s'escau, amb la indústria i àrees de serveis 
 Obtenir espais suficients per a la creació de parcs i equipaments capaços de valorar el paper de Vilanova com 

a capital comarcal 
 Preveure localitzacions per a la implantació d'equipaments de caràcter supralocal 
 Valorar la posició i ús de la Masia Cabanyes amb la creació d'un parc  
 Tendir, per la via de la distribució d'espais, a un equilibri entre activitats industrials, terciàries i de serveis turístics, i 

d’elles amb el sòl no urbanitzable 
 Potenciar el turisme familiar autòcton mitjançant una oferta adequada 
 Ordenar en l'espai i el temps els futurs desenvolupaments urbans 
 Millorar les condicions ambientals i de sostenibilitat de la ciutat 
 Potenciar la promoció d’habitatges de protecció oficial i/o preu taxat per a facilitar als joves en especial i a les 

persones grans, condicions d’allotjament adequades a les necessitats i a la seva capacitat econòmica. 
 
PLA ESTRATÈGIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Reforçar el paper de Vilanova i la Geltrú com a centre polític – administratiu i la seva capitalitat territorial  
 Liderar projectes d’abast supramunicipal  
 Apostar per la sostenibilitat de la ciutat  
 Disposar d’un model d’administració de referència  
 Completar la xarxa d’infrastructures  
 Modernitzar l’economia de la ciutat i fer-la més competitiva  
 Augmentar la qualificació dels recursos humans de Vilanova i la Geltrú i les oportunitats d’ocupació  
 Dotar la ciutat de serveis i equipaments per a una millor qualitat de vida  
 Enfortir la convivència i la integració social  
 Promoure l’activitat cultural i de lleure, tant des de la vessant de producció com de consum  
 Continuar treballant en els processos participatius  
 Ordenar l’espai i potenciar els barris 
 Posicionar el centre com a espai vertebrador de la ciutat  
 Millorar la mobilitat de la ciutat 

                                          
10 En aquest apartat al llarg d’aquesta auditoria en principi s’han de recollir les polítiques que duu a terme el consistori per donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb aquest 
àmbit de treball des d’una perspectiva de gènere. Tanmateix, en tant que aquest tipus de polítiques de gènere encara no estan excessivament arrelades als nostres ajuntaments, el que 
farem és un recull d’alguns dels plans/projectes municipals els quals tenen o se’ls podria incloure una mirada de gènere en el moment en què es decidís treballar des d’aquesta perspectiva.  
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PLANS/PROGRAMES/PROJECTES OBJECTIUS ACCIONS/LÍNIES D’ACTUACIÓ 

PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 
 Oficina Tècnica de Turisme 
 ROS Development & Planning 

 Preservació dels recursos 
 Creixement ordenat 
 Millora de la competitivitat 
 Optimitzacions de la inversió turística 
 Diversificació 
 Desestacionalització 
 Increment del valor afegit 
 Reforçament sinèrgic 
 Imatge 

Programes de desenvolupament i competitivitat: 
 Vilanova estació nàutica 
 Front marítim i platges 
 Desenvolupament del Pla d’Hotels 
 Urbanisme i mobilitat 
 Estratègia de posicionament i imatge 
 Patrimoni arquitectònic i paisatge urbà 
 Desenvolupament turisme gastronòmic 
 Museus de Vilanova 
 Vinculacions amb recursos àrea immediata i 

ampliada 
 Aprofitament esdeveniments i festes populars 
 Shopping i animació 
 Dictamen sobre projecte espai polivalent 

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL (AGENDA 21) 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 Diputació de Barcelona 

 Proporcionar estratègies i mesures que 
consideren d’una manera integrada el 
desenvolupament social, l’econòmic i el medi 
ambient i que tenen per objectiu la 
construcció d’un desenvolupament sostenible 
al municipi. 

Línies estratègiques: 
 Afavorir la informació, l’educació i la  

participació ciutadana en el procés 
d’Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú 

 Millorar la qualitat ambiental de l’activitat 
econòmica de Vilanova 

 Impulsar la minimització i valorització dels 
residus i millorar-ne la seva gestió 

 Continuar millorant l’eficiència energètica del 
municipi i fomentar les energies renovables 

 Incorporar criteris de sostenibilitat en el 
planejament urbanístic 

 Fomentar un ús racional de l’aigua i millorar la 
depuració de les aigües residuals 

 Promoure un model de mobilitat urbana 
sostenible 

 Protecció i millora de l’entorn natural i rural del 
municipi 
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PLANS/PROGRAMES/PROJECTES OBJECTIUS ACCIONS/LÍNIES D’ACTUACIÓ 

PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL  
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 Generalitat de Catalunya 

 

 Facilitar l’accés a l’habitatge de la població 
de Vilanova i la Geltrú. 

 

 Previsió de construir entre 300 i 400 nous 
habitatges socials a les promocions Sant Jordi, 
Solicrup, Llimonet II i III. 

SERVEI D’ARRANJAMENT D’HABITATGES 
 Serveis Socials 

 Millorar les condicions d’habitabilitat de 
l’habitatge de persones grans i/o persones 
amb discapacitats que impliquin problemes 
de mobilitat. 

 Adaptar els habitatges a les condicions de 
discapacitat. 

 

Adequació de les condicions bàsiques 
d’habitabilitat sempre que es tracti d’obres menors: 
 Eliminació de barreres arquitectòniques.  
 Adequació d’instal·lacions d’aigua, gas, 

llum...  
 Fusteria, vidres, pintura, eliminació 

d’humitats...  
 Renovació dels aparells sanitaris, del mobiliari 

de cuina deteriorat...  
 Instal·lació d’agafadors i elements de 

seguretat en banys, cuines...  
PROJECTE CARRERS EN FEMENÍ SINGULAR 
 Pla d’Equitat 

 Donar rellevància a les experiències diverses 
de les dones a través del nomenclàtor de la 
ciutat.  

 Edició d’un llibre- guia amb els carrers de VNG 
que estan dedicats a les dones amb 
explicació de les seves biografies. 

PROJECTE COMPARTIR COTXE 
 Serveis Viaris i Habitatge  

 Fer un ús racional del cotxe o transport privat.  
 Facilitar als ciutadans i ciutadanes de Vilanova 

i la Geltrú una alternativa en els seus 
desplaçaments tenint en compte mesures de 
sostenibilitat en la mobilitat.  

 Disminuir la contaminació produïda pels 
vehicles privats.  

 Millorar la utilització de l’espai 

 Facilitar la trobada de persones que estan 
interessades a compartir el vehicle privat a 
l'hora de fer un viatge, mitjançant un servei 
on-line. 
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1.3.2.  PRINCIPALS EQUIPAMENTS A VILANOVA I LA GELTRÚ  

 
 

Sanitaris 
CAP Sant Joan (ABS Vilanova i la Geltrú 1)  
CAP Jaume I (ABS Vilanova i la Geltrú 2)  
Fundació Hospital Comarcal de Sant Antoni 
Abat 
CAS (Drogodependències) 
Centre de Salut Mental Garraf (CSM) 
Centre de Salut Mental per la Infància i 
Joventut (CSMIJ) 
PASSIR (Punt d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva) 
Serveis Socials 
Serveis Socials d’Atenció Primària 
Assessoria Jurídica 
Oficina de Drets Civils 
Servei de Mediació Cultural  
Gent Gran 
Oficina de la Gent Gran 
Casal Municipal d’Avis Can Pahissa 
Cívics 
Centre Cívic de la Collada- Els Sis Camins 
Centre Cívic de Mar  
Centre Cívic del Molí de Vent 
Centre Cívic de Sant Joan 
Centre Cívic del Tacó 
Culturals 
Arxiu Històric Comarcal 
Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Biblioteca Armand Cardona 
Biblioteca- Museu Víctor Balaguer 
Cinema- Teatre Bosc 
Teatre Círcol Catòlic 
Teatre Principal  
Museus 
La Torre Blava, Estany Guinovart 
Museu del Centre Aeri 
Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués 
Museu del Ferrocarril 
Museu del Mar 
Museu Romàntic- Casa Papiol 
Museu Víctor Balaguer 
Terra XIX 
Esportius 
Pavelló Municipal d’Esports 
Pavelló Municipal Poliesportiu del Garraf 
Club Nàutic Vilanova 
Club de Tennis Vilanova 
Gimnàs del Pavelló Municipal 
Piscina Municipal 
Pistes d’atletisme i poliesportives 
Camp Municipal de Futbol-1 
Camp de Futbol del Mercuri 
Camps i Escola de Golf Portal d’en Roc 

Ajuntament 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Ensenyament 
Públics 
Llar d’infants La Baldufa 
Llar d’infants EL Drac 
Llar d’infants El Gavot 
CEIP L’Aragai 
CEIP L’Arjau 
CEIP Canigó 
CEIP Escola Cossetània 
CEIP Ginesta 
CEIP Llebetx 
CEIP el Margalló 
CEIP Pompeu Fabra 
CEIP Sant Jordi 
CEIP Vilanova 2 
IES Dolors Mallafrè i Ros 
IES F.X Lluch i Rafecas 
IES Joaquim Mir 
IES Manuel de Cabanyes 
Escola Persones Adultes Teresa Mañé 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Escola Municipal d’Art i Disseny  
Escola Municipal de Música Mestre Montserrat 
Escola Oficial d’Idiomes 
Servei de Català 
Oficina Municipal d’Escolarització 
 
Concertats 
Escola la Pau 
Divina Providència 
Escola el Cim 
Escola Pia Vilanova i la Geltrú 
Col·legi Sant Bonaventura 
Santa Teresa de Jesús 
Urbansime/ Mediambient 
Punt Net- Deixalleria 
Promoció Econòmica / Treball 
Centre de Formació Ocupacional la Paperera 
Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 
Centre d’Informació per a Treballadors/es 
Estrangers/es (CITE)  
Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor 
(OMIC) 
Oficina Municipal de Turisme  
Mercat públic del Centre 
Mercat públic de Mar      
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1.4. TENDÈNCIES DE GÈNERE. PUNTS FORTS I PUNTS A MILLORAR. 
 
 
 

  La participació femenina en l’organització territorial del municipi 

En els àmbits relacionats amb l’organització territorial com l’urbanisme, la via pública, 
l’habitatge o la seguretat ciutadana, s’ha detectat que habitualment en els òrgans de 
decisió i càrrecs públics hi ha més presència d’homes que de dones. 
 
En l’àmbit de l’organització territorial es reprodueix la divisió sexual del treball que ha 
fonamentat al llarg de la història la dedicació de les dones vers activitats relacionades amb 
la cura de la llar i de les persones i als homes cap a professions i activitats científiques i 
tècniques. 
 
 
Punts forts 
 
 Existeixen diversos canals de participació ciutadana en l’àmbit territorial, com el Consell 

Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, la realització d’enquestes i tallers participatius 
en diverses temàtiques territorials, etc. En el Consell estan integrades diverses entitats i 
associacions del municipi, inclosa una entitat de Dones.  

 
 
 
Punts a millorar 
 
 En les àrees d’Acció Territorial i Medi Ambient i de Serveis Viaris i Habitatge de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi ha una major presència d’homes amb càrrecs de 
responsabilitat que dones.  

 
 A nivell polític les regidories relacionades amb l’àmbit territorial són dutes a terme 

exclusivament per homes. 
 
 No s’ha fet cap col·laboració entre les àrees municipals territorials i el Pla d’Equitat. 

 
 Caldria assegurar una presència equilibrada d’homes i dones en els processos 

participatius que es duguin a terme en el municipi.  
 
 
 
 
 

  La relació entre el gènere, l’organització territorial i l’espai urbà 

Els àmbits relacionats amb l’organització territorial es consideren habitualment, i Vilanova i la 
Geltrú no és una excepció, temes que no tenen cap vinculació ni relació amb les polítiques 
de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Degut a aquesta consideració, en 
aquests àmbits no hi ha informació que ens permeti veure les desigualtats econòmiques, 
socials i altres aspectes que afecten de manera diferent a homes i dones. 
 
L’organització territorial generalment ha prioritzat el món productiu com a motor de 
desenvolupament, mentre que les necessitats i activitats de l’àmbit familiar-domèstic han 
quedat en un segon lloc, moltes vegades supeditades a les necessitats i activitats 
econòmiques i comercials. Aquesta estructuració té repercussions en l’àmbit familiar-
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domèstic i, indirectament, en les persones que tradicionalment s’han fet càrrec de les 
tasques reproductives, que són les dones. 
 
Les dones, pels rols i activitats que desenvolupen habitualment, fan un ús de l’espai urbà més 
intens i diferenciat del masculí: majors desplaçaments dins el municipi, major ús dels diferents 
recursos i serveis de la ciutat, mobilitat amb càrregues com els cotxets dels infants o els 
carrets de la compra, així com problemes per a una mobilitat més lliure per qüestions de 
seguretat. 
 
 
Punts forts
 
 A Vilanova i la Geltrú hi ha una elevada qualitat de vida i no hi ha zones conflictives. 

 
 Des del Pla d’Equitat es va realitzar el projecte ‘Carrers en femení singular’ per tal de 

donar rellevància a les experiències diverses de les dones a través del nomenclàtor de la 
ciutat en una guia editada. 

 
 
 
Punts a millorar 
 
 No hi ha consciència de la relació entre el gènere i el territori ni, per tant, de la necessitat 

d’incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’organització territorial. Falta 
informació que evidenciï les dificultats que afecten amb més intensitat a les dones i 
manca sensibilització per part dels i les professionals que els permeti veure la necessitat 
d’incorporar criteris de gènere en les línies d’actuació i accions territorials. 

 
 La perspectiva de gènere no està inclosa en les campanyes mediambientals que es 

duen a terme al municipi (recollida selectiva...). En els materials i activitats relacionades 
amb el reciclatge de productes a la llar es podrien incloure aspectes dirigits a assolir la 
coparticipació de dones i homes en el treball domèstic. 

 
 En el disseny dels espais urbans no es tenen en compte específicament les necessitats 

diferencials de dones i homes. 
 
 Paral·lelament al creixement urbanístic del municipi s’observen diverses complexitats: 

manca de serveis i equipaments diversos, degradació d’algunes zones (casc Antic), mal 
estat d’alguns parcs i places, la manca de zones verdes, manca d’il·luminació en 
algunes zones etc. Les dones viuen aquestes mancances amb més intensitat per l’ús que 
fan de la ciutat i per la percepció que tenen d’ella. 

 
 A les 35 parcel·lacions que hi  ha a Vilanova i la Geltrú hi ha diverses problemàtiques: 

baixa qualitat en la construcció, absència d'urbanització, serveis escassos o inexistents, 
manca de verd i equipaments, dolenta mobilitat, etc. La sensació d’inseguretat pot ser 
alta a la nit donat que la il·luminació és escassa i no hi ha transport nocturn. 
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  La mobilitat: eix central en la vida de les dones 

Ja hem vist com l’organització territorial s’ha desenvolupat habitualment en funció de les 
necessitats del treball productiu i ha deixat de banda les activitats reproductives. Els 
aspectes relacionats amb la mobilitat i les comunicacions també han estat marcats moltes 
vegades per aquesta tendència.  
 
La manca o la presència de bones comunicacions condiciona la mobilitat de les persones, 
homes i dones, en la seva vida quotidiana. Les dones, a conseqüència de les tasques 
reproductives que desenvolupen, acostumen a fer un nombre més elevat de 
desplaçaments. A més, el vehicle privat acostuma a ser més utilitzat per homes que per 
dones. Per tant, la insuficiència de transports públics interurbans que hi ha al Vilanova i la 
Geltrú afecta més i de manera diferent a les dones.  
 
Les barreres arquitectòniques obstaculitzen o impedeixen la mobilitat de les persones en 
l’espai urbà, especialment la de les dones discapacitades, i també la de les dones grans, de 
les dones que porten un cotxet de nadons, carret de la compra, les dones cuidadores, etc. 
en definitiva, la d’aquelles persones que més es mouen per la ciutat i que més ús fan dels 
serveis públics. 
 
 
Punts forts 
 
 Vilanova i la Geltrú ha millorat molt les seves comunicacions en els darrers anys.  

 
 S’està duent a terme una campanya per tal de reduir l’ús del transport privat, el 

programa ‘Compartir Cotxe’. Seria necessari, però, fer seguiment del seu ús i dinamitzar-
la. 

 
 
 
Punts a millorar 
 

 La mobilitat intercomarcal i interurbana és deficitària, la qual cosa pot afectar la 
mobilitat i l’autonomia de les persones, sobretot de les dones qui són qui es mouen més 
per dins del municipi en relació a les tasques reproductives, i també pot afectar-les a 
nivell laboral per les dificultats de desplaçaments cap a d’altres indrets de la comarca. 

 
 Es detecta un elevat ús del vehicle privat. L’Auditoria Ambiental de Vilanova i la Geltrú 

(1998), afirma que d’entre les persones que es desplacen en vehicle privat, el 85% són 
homes i el 15% dones. 

 
 No hi ha gaire informació sobre la utilització que homes i dones fan dels transports, 

públics i privats, ni sobre la mobilitat de la població en totes les activitats que realitzen 
(treball reproductiu també) segregada per sexes, i això és imprescindible per poder 
veure l’impacte diferencial de les comunicacions i per establir qualsevol mesura 
d’actuació.  

 
 Hi ha encara un nombre important de barreres arquitectòniques: voreres estretes per on 

no passen els carrets i els cotxets de nadons, arbres i fanals al mig del carrer, la via del 
ferrocarril al mig de la ciutat, els caixers dels bancs o els lavabos no estan adaptats per a 
persones amb problemes de mobilitat, etc. 

 
 Es detecten problemes de mobilitat a les urbanitzacions. 
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 El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat valora de manera crítica la 
implantació de carrils bicicleta que s’ha fet a la ciutat. Els principals inconvenients que 
presenta són la poca funcionalitat de la xarxa de carrils i el baix nivell de conservació, 
l’ocupació dels carrils per part de cotxes, contenidors, etc. i la baixa seguretat. El carril 
bici existent per tant no suposa una alternativa al transport motoritzat. 

 Donat que l’oferta d’oci nocturn a la ciutat no és molt extensa, el jovent vilanoví 
habitualment es trasllada a llocs com Sitges o Barcelona en hores nocturnes. El transport 
nocturn és insuficient donat que l’autobús nocturn té només una parada a Vilanova a 
l’estació de tren i per tant la resta d’àrees resten mal comunicades en aquesta franja 
horària. 

 
 
 
 

  L’accés i l’adequació de l’habitatge 
La problemàtica de l’accés a l’habitatge no afecta per igual a tots els col·lectius de 
població. La possibilitat d’accedir a una vivenda depèn de factors socioeconòmics i hi ha 
determinades persones que es troben en clara situació de dificultat: persones que viuen 
soles, llars monomarentals, persones aturades, el jovent o les persones migrades. Gairebé en 
tots aquests col·lectius hi ha moltes més dones que homes. Per tant, les dones es troben en 
una situació més desfavorable en aquest sentit. 
 
Per altra banda, les dones assumeixen la responsabilitat de l’àmbit privat i la configuració 
dels habitatges té repercussions en la seva vida diària.  
 
 

Punts forts 
 
 Hi ha previsió de construir entre 300 i 400 nous habitatges socials a les promocions Sant 

Jordi, Solicrup, Llimonet II i III. Es podria, doncs, reservar vivendes per a persones amb 
dificultats en l’accés a un habitatge (persones joves, llars monomarentals, etc.).  

 
 Al Pla de Mandat 2003- 2007 es menciona l’objectiu de crear una oficina de mediació a 

l’habitatge amb una borsa d’habitatge assequible per al jovent, fomentant la cultura del 
lloguer, i es ressalta la mediació per facilitar l’habitatge als col·lectius de dones en 
situacions desfavorides. 

 
 
 
Punts a millorar 
 
 S’ha donat una fort increment dels preus de l’habitatge al Vilanova i la Geltrú i hi ha 

escassa oferta d’habitatge de lloguer al municipi (12,7% del total). Això perjudica 
fonamentalment a mares i dones soles, persones joves, migrades, persones amb poc 
recursos, etc. 

 
 La iniciativa pública de lloguer en matèria d’habitatge ha estat insuficient. 

 
 Les dones que han patit la violència en l’àmbit familiar-domèstic no són contemplades 

dins l’adjudicació de vivenda de protecció oficial. 
 
 Hi ha encara habitatges amb dificultats d’accessibilitat i adaptabilitat per a la gent gran 

i les persones amb mobilitat reduïda. 
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2.1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 
 
La desigualtat entre dones i homes genera una distribució de les persones en els diferents 
espais socials segons el seu sexe. L’àmbit públic és un espai dominat encara pel sexe masculí, 
mentre que l’àmbit familiar domèstic és un espai associat a la feminitat. 
 
Segons dades recents1, les dones encara avui ocupen tan sols un 30,7% de llocs de treball de 
l’administració pública estatal. Pel que fa al percentatge de dones en l’administració local, 
és d’un 38,9%. A més a més, la presència femenina en càrrecs directius de l’administració és 
també minsa i disminueix a mesura que augmenta la responsabilitat i categoria del càrrec. Un 
altre estudi recent2 conclou que el fet que Espanya sigui el país de la Unió Europea (UE) amb 
més dones a l’atur és conseqüència de la baixa presència de dones en l’Administració 
Pública. Actualment un 25% de les dones espanyoles treballen en l’Administració Pública, 10 
punts per sota respecte a  la mitja de la UE. 
 
La consecució d’una nova organització social en la que homes i dones actuïn en pla 
d’igualtat i de complementarietat en tots els àmbits de la vida (públic i privat), enriquint-se 
amb les diferències, necessita de l’actuació de l’administració per eliminar els obstacles 
existents per a una plena i real igualtat d’oportunitats. I necessita també de la participació de 
les dones en la presa de decisions comunitàries. És indispensable, doncs, la participació 
política de les dones. 
 
La democràcia plena, com a model de convivència, ha de ser una democràcia paritària3, 
no només en termes numèrics sinó una democràcia que contempli la totalitat de la seva 
ciutadania.  
 
És important que les actuacions dels Ajuntaments així com la seva organització interna 
estiguin d’acord amb les polítiques municipals d’igualtat d’oportunitats4. Aquesta tasca 
requereix de la intervenció dels poders públics per a fomentar que hi hagi més dones que 
participin en la presa de decisions. 
 
La incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques municipals representa la 
possibilitat de treballar des de les diferents àrees i serveis municipals la igualtat d’oportunitats 
en els seus plans, programes, projectes... També significa implementar en l’espai intern dels 
Ajuntaments mesures que fomentin la igualtat entre els seus treballadors i les seves 
treballadores. 
 
La realització de polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats no requereix necessàriament 
de grans recursos i infrastructures però sí de seguiment, assessorament, suport i coordinació 
per assegurar i reforçar la introducció de la perspectiva de gènere transversalment en totes 
les àrees. 

                                                      
1 Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Administraciones Públicas (2004) “La situación profesional de las mujeres 
en las Administraciones Públicas”. 
2 Estudi realitzat per Manpower (2004), i citat a Red Feminista (www.redfeminista.com). 
3 El concepte de democràcia paritària es defineix com una representació equilibrada de dones i homes, de manera 
que cap dels dos sexes tingui una presència major del 60% ni menor del 40%. No és per tant una quota del 40% per a 
les dones. L’objectiu és que arribi un moment en que no calguin xifres perquè existeixi igualtat en l’accés i la 
permanència de les dones en la política. 
4 Les polítiques d’Igualtat d’Oportunitats són les mesures polítiques que es posen en marxa  des de les institucions 
públiques per paliar i resoldre les situacions de desigualtat social entre dones i homes. 
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Però s’ha de tenir present les dificultats que molts Ajuntaments presenten tant a nivell de 
recursos econòmics com humans. Tot i així, les polítiques d’igualtat d’oportunitats des de la 
perspectiva de gènere són possibles a tots els municipis si s’adapta el model a la realitat de 
cada consistori.  
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2.2. ANÀLISI DE LA REALITAT MUNICIPAL 

 
 
 
 

PRESÈNCIA DE DONES I HOMES A L’AJUNTAMENT 

L’anàlisi de l’organigrama de l’Ajuntament té com a objectiu proporcionar una visió global 
de la distribució del personal en les diferents àrees i serveis per fer visibles les tendències de 
gènere que són presents, i contribuir a la superació d’obstacles que impedeixen una 
distribució de dones i homes més equitativa en els llocs d’influència i presa de decisions. 
D’altra banda, es vol contribuir a trencar la tendència que hi ha a reproduir la feminització 
d’algunes professions i alhora fomentar l’accés de les dones a altres espais de treball 
tradicionalment masculins i dels homes cap a espais de treball tradicionalment femenins. 
 
 
 
 
Càrrecs electes a Vilanova i la Geltrú 

Un dels camps on és més difícil la participació pública de les dones és en l’activitat política, 
ja que és un àmbit que requereix condicions especials per desenvolupar-se: és una activitat 
sense horari, fet que dificulta o fa incompatible aquesta activitat amb d’altres camps vitals 
(activitat professional, desenvolupament personal, vida social i familiar, cura de persones 
dependents...).   
 
A més a més, les reunions i horaris de les activitats polítiques s’organitzen entorn als ritmes 
marcats pel treball productiu, sense tenir en compte els ritmes del treball reproductiu. Els 
Plens de l’ajuntament, per exemple, són a les 8 del vespre. Aquest és un tret comú en l’àmbit 
associatiu i de participació política, que pot obstaculitzar la presència d’algunes dones en 
aquest àmbit,  i que reflecteix un cop més el model masculí que impregna totes les activitats 
de la vida quotidiana, provocant desequilibris i exclusions.  
 
Els àmbits de representació política han estat al llarg de la història i fins no fa gaire temps 
quasi exclusivament masculins, i es troben impregnats de maneres de fer i valors atribuïts a la 
masculinitat. Els horaris només són un exemple. La diferent socialització de dones i homes fa 
que sovint moltes dones se sentin incòmodes per desenvolupar-se en aquests espais: 
pensament únic i unidireccional, mal entesa competitivitat, expressar-se en públic... Fins que 
no es produeixi un intercanvi de valors i rols femenins i masculins en aquests espais, la 
presència de les dones es veurà dificultada i consistirà en moltes ocasions en l’adaptació a 
les maneres de fer establertes. 

  
El govern municipal de Vilanova i la Geltrú està format per tres grups polítics: Partit  dels 
Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal (amb 9 regidors i regidores),  Iniciativa per 
Catalunya Verds- Esquerra Alternativa- Entesa pel Progrés Municipal (amb 2 regidors i 
regidores) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (amb 2 regidors). Per part 
del PP i d’ERC no hi ha cap dona al consistori, mentre que ICV i CIU tenen paritat numèrica 
entre homes i dones. El partit majoritari, PSC, està representat per 3 dones entre les 10 
persones d’aquest grup polític al consistori. Fruit del pacte de govern, l’Alcaldia l’ocupa un 
home del PSC- GM. 
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Taula 2.1. Presència de dones i homes en el Consistori per partits polítics. 2003- 2007. 
Partits polítics  

Partit  dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal (PSC-PM) 7 homes (70%)  
3 dones (30%) 

Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Alternativa- Entesa pel 
Progrés Municipal (ICV-EA-EPM) 

1 home (50%) 
1 dona (50%) 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - AM) 2 homes (100%) 
Convergència i Unió (CiU) 5 homes (55,5%) 

4 dones (45,5%) 
Partit Popular (PP) 2 homes (100%) 

Font: Pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Octubre 2005. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 2.2. Presència de dones i homes a les llistes electorals a Vilanova i la Geltrú – Eleccions 
municipals 2003. 

GRUP POLÍTIC HOMES % DONES % TOTAL 
PSC-PM 18 58,1% 13 41,9% 31
ICV-EA-EPM  14 50% 14 50% 28
ERC - AM 23 65,7% 12 34,3% 35
CiU  23 65,7% 12 34,3% 35
PP  19 67,9% 9 32,1% 28
TOTAL 97 61,8% 60 38,2% 157
Font: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 29/4/2003, núm. 102,  pàg.78. Elaboració pròpia. 
 
 
En les llistes electorals de les darreres eleccions municipals (2003) hi havia una major 
presència d’homes (61,8%) que de dones (38,2%) en termes globals. Mirant els diferents 
partits polítics, s’observa que ICV és l’únic partit amb un equilibri (50%) entre dones i homes 
en les candidatures, seguit pel PSC amb un 41,9% de dones. Tant les dones d’ERC com de 
CiU representaren el 34,3% del total de candidatures dels seus partits, mentre que el PP 
només va presentar el 32,1% de dones.  
 
Quan a la representació política no es dóna paritat d’homes i dones, la meitat de la 
població, en aquest cas les dones, no estan degudament representades. A l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú no es dóna una participació equitativa de dones i homes en l’àmbit 
polític. Les dones representen només un 28,6% de l’equip de govern i el 32% del total de 
membres del consistori. És a dir, 4 persones de les 14 de l’equip de govern són dones, mentre 
que el consistori està format per 8 dones front 17 homes. Així mateix, de les 3 presidències 
d’àrea cap està ocupada per una dona, i de les tres tinències d’alcaldia només una és 
ocupada per una dona, que és la 3a. tinenta d’alcaldia.  
 
Pel que fa a la distribució de les carteres per sexe, es  pot observar que, excepte la regidora 
d’Esports, la majoria de dones de l’equip de govern majoritàriament duen àmbits considerats 
tradicionalment com a ‘femenins’, això és, temes vinculats als rols de gènere (cura i atenció 
a les persones): Educació, Formació, Ocupació i Plans d'Equitat, Infància i Adolescència, Pla 
de la Gent Gran, Cultura i Joventut. Cal dir també que tant Alcaldia com les regidories amb 
més tradició, pes i dotació pressupostària en el conjunt de les polítiques municipals, com 
poden ser Hisenda, Règim Intern i Serveis Generals o Seguretat i Protecció Ciutadana 
continuen sent ocupades per homes. 
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Taula 2.3. Presència de dones i homes en el Consistori. 2003- 20075

Alcaldia (PSC- PM) 1 home 
Tinències d’alcaldia dutes per dones  

- Tercera (PSC) 
1 dona 

Tinències d’alcaldia dutes per homes  
- Primer (ERC- AM), Segon (ICV-EA-EPM) 

2 homes   

Presidències d’àrees dutes per dones 0 dones 
Presidències d’àrees dutes per homes 

- Economia, Règim Intern i Serveis Generals (PSC- PM) 
- Acció Territorial i Medi Ambient ((ICV-EA-EPM) 
- Polítiques Socials i Serveis a les Persones (ERC- AM) 

3 homes 

Regidories dutes per dones 
-  Cultura (PSC- PM) 
- Educació, Formació, Ocupació i Plans d'Equitat, Infància i 

Adolescència (PSC- PM) 
- Plans de Gent Gran i adscrita a Cultura (PSC- PM) 
- Esports i Joventut (ICV-EA-EPM) 

4 dones  

Regidories dutes per homes 
- Transport i Serveis Municipals d’abastament d’Aigua i 

Aparcament (PSC- PM) 
- Hisenda, Règim Intern i Serveis Generals (PSC- PM) 
- Afers Socials, Salut i Sanitat (PSC- PM) 
- Seguretat i Protecció Ciutadana (PSC- PM) 
- Serveis Viaris i Habitatge  (PSC- PM) 
- Adjunt a l'Alcaldia  (PSC- PM) 
- Comunicació, Relacions Ciutadanes i Drets Civils (ERC- AM)  
- Promoció Econòmica (ERC- AM) 
- Urbanisme i Medi Ambient (ICV- EA-EPM) 

9 homes 
 
 
 

Regidories de l’oposició  7 homes 
4 dones 

Total dones i homes al Consistori (25) 17 homes (68%)   
8 dones (32%)  

Total dones i homes a l’Equip de govern (14) 10 homes (71,4%)   
4 dones (28,6%) 

Font: Pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Octubre 20056. Elaboració pròpia. 
 
 
Les dones del consistori de l’Ajuntament tenen una dedicació d’entre el 50% i el 70% (sobre 
el paper, donat que en la pràctica la dedicació sol ser superior). En les entrevistes realitzades 
se’ns ha expressat que el fet de tenir responsabilitats familiars condiciona a les dones 
polítiques tant la seva dedicació com el fet de tenir una cartera. La vida política absorbeix 
gran quantitat de temps i és normalment poc previsible, fet que dificulta la conciliació dels 
diferents temps i condiciona la participació de dones en l’àmbit polític. Se’ns ha expressat, 
però, que és voluntat del consistori augmentar el nombre de dones regidores, i que 
tanmateix és difícil trobar a dones que estiguin disposades a desenvolupar un càrrec 
d’aquestes característiques amb els seus condicionats de dedicació i disponibilitat horària  
(reunions i compromisos al vespre, caps de setmana, entre d’altres). 
 
Així doncs, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es confirma la tendència que hi ha a les 
administracions públiques catalanes i estatals a nivell polític: a mida que augmenta la 
responsabilitat i categoria del càrrec, la presència femenina disminueix. La representació 

                                                      
5 El consistori de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està format per 25 persones i l’equip de govern per 14 persones. 
A l’hora de contabilitzar regidories i tinències d’alcaldia a la taula, cal tenir en compte que vàries persones porten 
tinència d’alcaldia i regidoria simultàniament. 
6 Aquest quadre contempla la modificació del cartipàs municipal fet efectiu el Juliol del 2005. 
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femenina en els llocs d’alcaldia a Catalunya no arriba al 10%, mentre que a la província de 
Barcelona és del 13,2%. Pel que fa als càrrecs de regidories, a Catalunya hi ha un sola 
regidora per cada 3,3 regidors mentre que a la província de Barcelona n’hi ha una per cada 
2,8. Només el 7,2% dels consistoris catalans arriben a la paritat entre dones i homes en l’àmbit 
polític7. 
 
 
 
 
Treballadors i treballadores de l’Ajuntament 

A l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi ha 518 persones en plantilla, de les quals les dones 
representen el 38,2% del personal municipal i els homes el 61,8%8.  
 
 
Taula 2.4. Estructura municipal per àrees i funcions. 

ÀREA ÀMBITS 
ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT Serveis Jurídics i Administratius 

Serveis Tècnics d’Urbanisme 
Serveis Viaris i Habitatge 

ALCALDIA Gabinet d’alcaldia 
POLÍTIQUES SOCIALS I SERVEIS A LES 
PERSONES 

Comunicació 
Participació, Relacions Ciutadanes i Drets civils 
Cultura 
Educació 
Esports i Joventut 
Policia Local 
Serveis socials i Salut 

PROMOCIÓ ECONÒMICA Activitat Econòmica 
Comerç i Turisme 

RÈGIM INTERN I SERVEIS GENERALS Estadística 
Gestió Tributària i Recaptació 
Intervenció 
Oficina d’Atenció Ciutadana 
Organització i Sistemes 
Personal 
Secretaria 
Serveis Generals 
Tresoreria 

Font: Organigrama de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Octubre 2005. Elaboració pròpia. 
 
 
Veiem a continuació quina és la distribució per sexes del personal en les diferents àrees, 
segons el lloc de treball desenvolupat i el grup professional al que pertanyen. 
 
 
 
 Àrea d’Alcaldia 

 
Observem que hi  ha més dones en l’àmbit d’alcaldia que homes, des de la cap del servei 
fins a les dones administratives. Hi ha, així mateix, tres homes ocupant càrrecs administratius. 
 
 
 
 
 
                                                      
7 ‘Les dones en els governs locals catalans’ (2004) de Carolina Barber, Marta Corcoy, Patricia L. Gómez, Montserrat 
Puig i Elena Riera, equip de recerca de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb el suport de l’Institut 
Català de la Dona. 
8 Totes les dades presentades a partir d’ara han estat proporcionades pel servei de Personal de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el setembre del 2005. 
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Taula 2.5. Personal de l’àrea d’Alcaldia 

Lloc de treball Dones Homes Total 
Cap d'Alcaldia 1 0 1

Tècnic/a mitjà/na Alcaldia  3 0 3

Tècnic/a auxiliar Alcaldia 2 1 3

Auxiliar tècnic/a Alcaldia 0 2 2

TOTAL 6 3 9
 
 
 
 Àrea d’Acció Territorial i Medi Ambient 

 
 
Taula 2.6. Personal de l’àrea d’Acció Territorial i Medi Ambient 

Lloc de treball Dones Homes Total 
Cap de l'àrea Acció Territorial i M. A. 0 1 1

Cap Serveis Tècnics 0 1 1

Cap Serveis Administratius 0 1 1

Tècnic/a superior Acció Territorial i M. A. 1 7 8

Tècnic/a mitjà/na Acció Territorial i M. A. 4 5 9

Tècnic/a auxiliar Acció Territorial i M. A.  13 6 19

Auxiliar tècnic/a Acció Territorial i M. A.  5 3 8

Cap del servei Serveis Viaris i Habitatge 0 1 1

Tècnic/a mitjà/na serveis viaris i habitatge 0 4 4
Tècnic/a auxiliar serveis viaris i habitatge 3 6 9
Auxiliar tècnic/a Serveis Viaris i habitatge  2 2 4
Brigada neteja viària i personal administratiu 3 49 52
Conserges/ operaris 4 10 14
TOTAL 35 96 131
 
 
A l’àrea d’Acció Territorial i Medi Ambient treballen 35 dones (26,7%) i 96 homes (73,3%), es 
tracta per tant d’un àmbit força masculinitzat. A més a més, es perceben diferències segons 
àmbits de treball i en relació als càrrecs de responsabilitat. Els 4 càrrecs de cap dins l’àrea 
són ocupats per homes, mentre que les dones són majoritàriament personal administratiu o 
bé de la brigada de neteja.  
 
 
 
 Àrea de Polítiques Socials i Serveis a les Persones 

 
Donat que es tracta de l’àrea més gran de l’Ajuntament en nombre de personal (hi treballen 
290 persones), en aquest cas es farà l’anàlisi dels diferents serveis per separat.  
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Taula 2.7. Personal del Servei de Comunicació   

Lloc de treball Dones Homes Total 

Coordinadora Comunicació, Participació, RRCC i Drets Civils  1 0 1

Cap Comunicació 0 1 1

Cap Societat Informació 0 1 1

Tècnic/a mitjà/na comunicació 1 1 2

Tècnic/a auxiliar comunicació 3 1 4

 TOTAL 5 4 9
 
 
Podem observar com al servei de Comunicació la presència de dones i homes està força 
equilibrada i que els càrrecs de responsabilitat estan repartits entre els dos sexes. 
 
 
Taula 2.8. Personal del Servei de Participació, Relacions Ciutadanes i Drets Civils 

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Servei Participació, RRCC i Drets Civils 1 0 1

Tècnic/a mitjà/na Participació, RRCC i Drets Civils 4 0 4

Tècnic/a auxiliar Participació, RRCC i Drets Civils 2 0 2

Conserge Participació, RRCC i Drets Civils 0 1 1

  TOTAL 7 1 8
 
 
El servei de Participació, Relacions Ciutadanes i Drets Civils està molt feminitzat donat que 7 
de les 8 persones que hi treballen són dones, i ocupen càrrecs de cap, tècniques mitges i 
administratives. Hi ha només un home, en el càrrec de conserge. 
 
 
Taula 2.9. Personal de La Policia Local   

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Policia Local 0 1 1

Sergents Policia Local 0 4 4

Caporals Policia Local 0 12 12

Agents Policia Local 11 65 76

Oficials senyalització viària 0 5 5

Auxiliar administratiu/va 1 1 2

 TOTAL 12 88 100
 
 
El cos de policia ha estat tradicionalment considerat com a un òrgan masculí, però els 
avenços de les dones en el món del treball les ha fet arribar a llocs fins fa poc vedats per al 
col·lectiu femení. A Vilanova i la Geltrú, només el 12% de personal de la policia local són 
dones, majoritàriament agents de la policia local (11 dones) i una administrativa. Sabem, així 
mateix, que recentment s’ha fet un procés de selecció en el que es volia incorporar una 
dona agent a la plantilla fent acció positiva, però que finalment no es va poder cobrir. 
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Taula 2.10. Personal del Servei d’Educació   

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Servei Educació 1 0 1

Tècnic/a superior Educació/ Escoles Municipals Art i Música 14 20 34

Tècnic/a mitjà/na Educació/ Escoles Municipals Art i Música 8 5 13

Tècnic/a auxiliar Educació/ Escoles Municipals Art i Música 1 3 4

Auxiliar tècnic/a Educació/ Escoles Municipals Art i Música 2 1 3

Conserge Educació/ Escoles Municipals Art i Música 1 13 14

 TOTAL 27 42 69
 
 
En el servei d’educació hi ha més homes (42) que dones (27). Els homes ocupen sobre tot 
posicions de professors i conserges de les escoles municipals de Música i Art. D’altra banda, 
la cap del servei és una dona, i també hi ha un nombre important de professores a les 
escoles i tècniques d’educació. 
 
 
Taula 2.11. Personal de Cultura i Biblioteques Municipals   

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Cultura 0 1 1

Tècnic/a superior Cultura 1 1 2

Tècnic/a mitjà/na Cultura 4 1 5

Tècnic/a auxiliar Cultura 3 1 4

Auxiliar tècnic/a Cultura 4 1 5

Conserge Cultura 0 3 3

Cap Servei Biblioteques  1 0 1

Tècnic/a mitjà/na Biblioteques 5 0 5

Tècnic/a auxiliar Biblioteques 10 4 14

Auxiliar tècnic/a Biblioteques 2 0 2

Conserge Biblioteca 0 1 1

 TOTAL 30 13 43
 
 
En el servei de cultura i en les biblioteques municipals el personal femení duplica el masculí. 
En les biblioteques les persones que hi treballen són sobre tot dones, i el cap del servei de 
biblioteques és una dona també. El cap del servei de Cultura, d’altra banda, és un home.  
 
 
Taula 2.12. Personal del Servei d’Esports   

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Esports 0 1 1

Tècnic/a superior Esports 1 1 2

Tècnic/a mitjà/na Esports 1 0 1

Tècnic/a auxiliar Esports 1 1 2

Auxiliar tècnic/a Esports 1 6 7

Conserge/operari Esports 2 15 17

 TOTAL 6 24 30
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El servei d’Esports, pel contrari, està molt masculinitzat: el 80% del seu personal són homes i el 
20% dones. La majoria d’homes ocupen càrrecs de conserges/ operaris, i el cap del servei és 
un home també.  
 
 
Taula 2.13. Personal del Servei d’Afers Socials i Salut   
Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Serveis Socials 1 0 1

Cap Salut 0 1 1

Tècnic/a superior Afers Socials/ Salut 5 0 5

Tècnic/a mitjà/na Afers Socials/ Salut 10 3 13

Tècnic/a auxiliar Afers Socials/ Salut 2 0 2

Auxiliar tècnic/a Afers Socials/ Salut 5 1 6

Conserge Afers Socials/ Salut 1 1 2

 TOTAL 24 6 30
 
 
Dins el servei d’afers socials i salut el 80% del personal són dones. Dins l’àmbit dels serveis 
socials i la salut la tendència a la majoria de municipis és la feminització de les professions 
que tenen a veure amb l’atenció i la cura de les persones. Si mirem la relació per càrrecs, 
ens trobem que els dos càrrecs de responsabilitat són ocupats per un home i una dona, 
mentre que tant als càrrecs de tècnic/a superior i mitjà/na com els administratius hi ha 
majoria de dones. 
 
 
 Àrea de Promoció Econòmica 

 
Les persones que conformen aquesta àrea són les següents: 
 
Taula 2.14. Personal de l’Àrea de Promoció Econòmica 

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap Activitats Econòmiques 0 1 1

Cap Comerç i Turisme 0 1 1

Tècnic/a superior Promoció Econòmica 1 1 2

Tècnic/a mitjà/na Promoció Econòmica 3 1 4

Tècnic/a auxiliar Promoció Econòmica 1 5 6

Auxiliar tècnic/a  Promoció Econòmica 2 2 4

Conserge/operari Promoció Econòmica 3 4 7

TOTAL 10 15 25
 
 
En aquesta àrea la presència global de dones i homes està força equilibrada: el 40% són 
dones i el 60% són homes. Als dos càrrecs de cap hi ha homes, i a la resta de càrrecs hi ha 
força equilibri entre dones i homes. 
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 Àrea de Règim Intern i Serveis Generals 

 
Taula 2.15. Personal de l’Àrea de Règim Intern i Serveis Generals 

Lloc de treball Dones Homes Total 

Cap de Secretaria 0 1 1

Tècnic/a superior Secretaria 0 1 1

Tècnic/a auxiliar Secretaria 3 0 3

Auxiliar tècnic/a Secretaria 0 1 1

Cap de Personal 0 1 1

Tècnic/a mitjà Personal 2 1 3

Tècnic/a auxiliar Personal 3 1 4

Interventor 0 1 1

Tècnic/a auxiliar Intervenció 6 1 7

Auxiliar tècnic/a Intervenció  0 1 1

Cap de Tresoreria 0 1 1

Tècnic/a mitjà/na Tresoreria 1 0 1

Tècnic/a auxiliar Tresoreria 4 4 8

Auxiliar tècnic/a Tresoreria 1 0 1

Cap de Recaptació/ Gestió Tributària 0 1 1

Tècnic/a auxiliar Recaptació/ Gestió Tributària 5 2 7

Auxiliar tècnic/a Recaptació/ Gestió Tributària 1 2 3

Cap d'Informàtica 0 1 1

Tècnic/a mitjà/na Informàtica 1 3 4

Tècnic/a auxiliar Informàtica 1 3 4

Tècnic/a auxiliar empadronament 2 0 2

Cap OAC 1 0 1

Tècnic/a auxiliar OAC 5 2 7

TOTAL 36 28 64
 
 
En aquesta àrea el nombre de dones i homes està força equilibrat en termes globals. 
Tanmateix s’observen importants diferències de gènere en tant que 6 de 7 càrrecs de cap 
dins l’àrea són ocupats per homes i perquè el 80% de dones que treballen a l’àrea són 
administratives o auxiliar administratives.  
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Tendències de gènere en la distribució del personal de l’Ajuntament per sexe i àrees 
 
 
Taula 2.16. Distribució del personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per sexe i àrees. 

ÀREES       DONES  HOMES       TOTAL 
   %  %  % 
Alcaldia 6 66,7% 3 33,3% 9 1,7%

Acció Territorial i Medi Ambient 35 26,7% 96 73,3% 131 25,3%

Polítiques Socials i Serveis a les Persones 111 38,4% 178 61,6% 289 55,8%

Promoció Econòmica 10 40,0% 15 60,0% 25 4,8%

Règim Inern i Serveis Generals 36 56,3% 28 43,8% 64 12,4%

TOTAL 198 38,2% 320 61,8% 518 100%
 
 
Taula 2.17. Personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per sexe i grup professional.9

GRUP                  DONES                  HOMES            TOTAL 
  Total % files % col Total % files % col Total % col 

A 20 30,8% 10,1% 45 69,2% 14,1% 65 12,5%
B 43 62,3% 21,7% 26 37,7% 8,1% 69 13,3%
C 79 68,7% 39,9% 36 31,3% 11,3% 115 22,2%
D 44 21,7% 22,2% 159 78,3% 49,7% 203 39,2%
E 12 18,2% 6,1% 54 81,8% 16,9% 66 12,7%

TOTAL 198 38,2% 100% 320 61,8% 100% 518 100%
 
 
Taula 2.18. Personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per relació jurídica i sexe. 
GRUP             DONES                  HOMES            TOTAL 
  Total % files % col Total % files % col Total % col 
P. Funcionari 100 38,8% 50,5% 158 61,2% 49,4% 258 49,8%
P. Func. Interí 3 33,3% 1,5% 6 66,7% 1,9% 9 1,7%
P. Laboral Fix 79 37,8% 39,9% 130 62,2% 40,6% 209 40,3%
P. Lab. Temporal 14 37,8% 7,1% 23 62,2% 7,2% 37 7,1%
P. Eventual 2 40,0% 1,0% 3 60,0% 0,9% 5 1,0%
TOTAL 198 38,2% 100,0% 320 61,8% 100,0% 518 100,0%
 
 
S’ha agrupat el llistat de personal per sexe i àrees, categories professionals i relació jurídica. El 
resultat presenta diferències importants entre dones i homes dins la plantilla del personal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
 Hi ha més homes que dones dins el personal de l’Ajuntament: les dones representen el 

38,2%% i els homes el 61,8%.   
 
 Tant a l’àrea de Règim Intern i Serveis Generals com a la de Promoció Econòmica la 

presència d’homes i dones està bastant equilibrada en termes globals.  

                                                      
9  % Files: distribució de dones o d’homes per categoria en tant per cent.  
    % columnes: proporció home/dona a cada categoria. 
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 L’àrea d’Alcaldia és l’única a on hi ha més dones, concretament el 66,7% del total. 
 
 Les àrees més masculinitzades són Acció Territorial i Medi Ambient (amb el 73,3% 

d’homes), seguida per l’àrea de Polítiques Socials i Serveis a les Persones (amb el 61,% 
d’homes). Tanmateix, és necessari fer un aclariment. A l’àrea de Polítiques Socials i 
Serveis a les Persones, sense comptar el personal de la Policia Local, la presència de 
dones i homes està molt equilibrada (52,6% i 47,4% respectivament). És comú a 
l’Administració Pública que a aquells llocs de treball relacionats amb professions 
tècniques i de seguretat -serveis, policia, manteniment o gestió d’espais públics- hi hagi 
presència majoritària d’homes.  

 
 Per categories professionals, la majoria de dones se situen en la categoria C (el 39,9%), 

seguides per D (22,2%), B (21,7%), A (10,1%) i E (6,1%). Aquesta major presència de dones 
en les categories C i D és deguda a la forta presència de dones en càrrecs 
administratius. En canvi els homes es situen majoritàriamnet en les categories D (49,7%), 
E (16,9%) i A (14,1%). 

 
 Comparant els dos sexes, veiem com el nombre d’homes en categoria A duplica el de 

dones. Dins les categories B i C hi ha més dones que homes,  es tracta sobre tot de 
dones treballadores de l’àrea de Polítiques Socials i Serveis a les Persones i personal 
administratiu. Pel que fa a la categoria D, els homes tripliquen les dones, principalment 
per la masculinització de la policia local. Finalment, 4 de cada 5 persones en categoria 
E són homes, es tracta sobre tot de conserges. 

 
 Sobre la relació jurídica del personal en plantilla, val a dir que la tendència general més 

comuna és el funcionariat (49,8% del total) seguit pel laboral fix (40,3%), tant en el cas 
de dones com en el d’homes. Hi ha menys dones funcionàries (100) que homes (158), i 
el mateix passa amb la resta de relacions jurídiques. 

 
S’observa, per tant, com a l’Ajuntament es reprodueix la segregació horitzontal10 de 
l’ocupació i que la segregació vertical11 de l’ocupació comença a trencar-se.  Volem fer un 
aclariment: la segregació horitzontal no és un element negatiu per sí mateix sinó perquè unes 
professions i altres tenen un reconeixement diferenciat que sol ser més baix per a les 
professions feminitzades i més alt per a les masculinitzades. La segregació de l’ocupació és 
un fet habitual, tant en l’àmbit públic com en el privat, però és possible dur a terme accions 
per no fomentar-la i fins i tot impulsar accions positives. Cap de les dues coses es fa 
actualment a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. No podem obviar tampoc les dificultats 
que es donen per trobar homes o dones professionalment vàlides en camps en els que la 
seva presència no és habitual.  
 
En aquest sentit podem dir que, tot i que es dóna certa sensibilitat vers el tema, no és 
actualment una prioritat de la política de recursos humans del consistori promoure accions 
positives12 per equilibrar la presència de dones i homes ni per evitar la segregació 
ocupacional. Per això, cal un veritable compromís polític que després es traslladi al nivell 
tècnic, per corregir aquesta situació i promoure una organització municipal garant de la 
igualtat d’oportunitats per a dones i homes. 
 
 
                                                      
10 Quan parlem de segregació de l’ocupació horitzontal de l’ocupació fem referència a la concentració de les 
dones en determinades ocupacions i/o famílies professionals que, generalment, es caracteritzen perquè el valor 
associat a elles i la seva remuneració són menors.  

11 La segregació vertical es dóna quan les dones es concentren en llocs de baixa responsabilitat.  

12 El Consell d’Europa defineix ‘Acció Postiva’ com “Estratègia dirigida a establir la igualtat d’oportunitats a través de 
mesures que permeten contrarestar o corregir discriminacions que són el resultat de pràctiques o sistemes socials”. 
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL I LABORAL 

 

La tendència generalitzada a la menor participació i presència de les dones en el mercat 
de treball està estretament relacionada amb la dificultat de conciliar la vida familiar amb la 
laboral degut a la gairebé inexistent corresponsabilitat entre homes i dones en l’àmbit 
domèstic. La Llei de Conciliació ‘Llei 6/2002, de Mesures Relatives a la Conciliació del treball 
amb la vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes’ pretén que 
l’exercici responsable de la vida laboral no impedeixi l’exercici també responsable de la 
vida familiar, principalment pel que fa a la cura dels fills o filles i d’altres familiars dependents. 
La llei preveu, entre d’altres, els següents aspectes: 
 
 

I. Dret a percebre el 100% de la retribució en el supòsit de reducció d’un terç de la 
jornada de treball per a tenir cura d’una o d’un menor, fins que l’infant tingui un any 
com a màxim.  

 
Taula 2.X. Reduccions d’un terç de la jornada per guarda legal d’un infant. Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, any 2004.  
Dones 24 
Homes  9 
Total permisos 33 

 Font: Servei de Personal. Elaboració pròpia. 
 
 

II. El permís de lactància dóna la possibilitat que les funcionàries i funcionaris amb filles i 
fills menors de 9 mesos puguin gaudir d’un permís d’una hora diària d’absència del 
treball.  

 
 

Taula 2.X. Permisos per lactància. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, any 2004.  
Dones 21 
Homes  5 
Total permisos 26 

 Font: Servei de Personal. Elaboració pròpia. 
 
 

III. Dret de reduir un terç o la meitat de la jornada de treball per a tenir cura d’una filla o 
d’un fill de menys de 6 anys, o d’una persona amb disminució psíquica, física o 
sensorial que no fa cap activitat retribuïda, i també per als/les qui tenen a càrrec 
directe seu una o un familiar, amb el dret a percebre el 80% i el 60% de la retribució, 
respectivament.  

 
 

Taula 2.X. Reduccions de jornada per tasques de cura a fills i filles menors de 6 anys i persones 
dependents. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, any 2004.  

Dones 10 
Homes  0 
Total permisos 10 

  Font: Servei de Personal. Elaboració pròpia. 
 
 
Com es pot observar, són les dones les que continuen fent més ús d’aquestes facilitats, 
seguint la tendència de gènere que atribueix la tasca de criança i de cura de les persones a 
les dones. A més a més, al ser una llei que només s’aplica a les Administracions Públiques, si 
en una parella és el pare el que treballa en el sector públic i la mare en una empresa 
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privada, és el pare qui gaudeix de les llicències. Per tant, hauríem de comparar pares i mares 
(parelles) que treballin ambdós al sector públic per veure la tendència de gènere. 
 
D’altra banda, pel que fa a regidors i regidores de l’Ajuntament, val a dir que formalment 
compten amb els mateixos drets de conciliació que el personal tècnic, tanmateix en la 
posada en pràctica moltes vegades els permisos no són gaudits totalment, tenint en compte 
també que les baixes laborals de persones polítiques no són substituïdes per una altra 
persona. Per exemple, no és poc habitual que per una dona política el permís de 16 
setmanes per maternitat sigui difícil de complir íntegrament degut a compromisos polítics, 
com pot ser l’assistència als plens municipals a última hora del vespre, o bé que fins i tot  
d’altres permisos com el d’alletament, la reducció de jornada, etc. no siguin sol·licitats per 
part de regidors i regidores. 
 
És interessant en aquest punt comentar que a l’Ajuntament de Cornellà s’han engegat 
recentment una sèrie de mesures de conciliació entre la vida política i familiar que 
contemplen la fixació d’una hora límit de reunions o d’altres compromisos, com iniciar  els 
plenaris municipals a les 19h. i que aquests durin un màxim d’entre 60 i 90 minuts; crear un 
sistema rotatiu d’assistència a activitats diverses els caps de setmana; tenir un de lliure al 
mes, etc.  
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FUNCIONAMENT INTERN, CULTURA DE TREBALL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
 
 
Transversalitat i cultura de treball  

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té una rellevant trajectòria de treball transversal. Una de 
les experiències més importants en aquest sentit és el Protocol d’actuació 
interdepartamental en situacions de violència familiar i social, iniciat el 1997, amb la 
implicació de diversos agents municipals13. Així mateix, amb anterioritat a la legislatura 1999- 
2003 existia una Oficina de Plans Transversals que comptava amb personal tècnic 
especialitzat que gestionava els diferents plans transversals existents (Plans d’Equitat/Igualtat, 
Gent Gran i Infància- Adolescència). L’oficina va ser dissolta posteriorment a l’incorporar-se 
un nou model de gestió transversal, que està encara vigent. Així, en l’actual legislatura (2003- 
2007) s’ha creat una regidoria de plans transversals (Equitat, Gent gran, Infància i 
Adolescència), però sense pressupost i escàs personal tècnic. El canvi principal radica en 
què ara els plans transversals estan gestionats per diferents serveis municipals alhora i que el 
seu pressupost és repartit entre les diverses àrees o serveis que assumeixen les corresponents 
accions i programes d’aquests plans. Les persones responsables del plans són caps de les 
diverses àrees municipals, i s’ha minimitzat la dedicació de persones tècniques en els 
mateixos. 
 
Tal i com se’ns ha expressat des de l’àmbit polític, això complica la gestió a l’inici donada la 
tradició de l’estructura jerarquitzada que els ajuntaments tenen, però suposa un aposta de 
futur per consolidar la cultura de treball transversal a l’ajuntament. Des de l’àmbit tècnic i 
des de les entitats, d’altra banda, se’ns han comunicat al llarg del treball de camp les 
mancances d’aquest model. Temes com la falta de pressupost, la falta de personal tècnic 
que lideri un pla o programa concret, la manca de formació especialitzada per part dels 
caps dels plans, han estat les principals valoracions fetes.  
 
 
 El Pla d’Equitat14 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat un dels pioners en el desenvolupament de 
polítiques d’igualtat d’oportunitats dona-home a Catalunya. Concretament, en els anys 80 
trobem antecedents a l’actual Pla d’Equitat en el ‘Programa Tot Dona’, que va ser 
guardonat amb diversos premis; posteriorment es va realitzar el ‘Programa d’Igualtat 
d’Oportunitats’, més tard el ‘Pla Integral d’Igualtat’, i des del 2001, el ‘Pla d’Equitat’. 
 
Les línies principals del Pla d’Equitat són la prevenció, la sensibilització i l’atenció contra 
situacions de discriminació en clau de gènere. Un aspecte important a destacar és que des 
de la Regidoria responsable del Pla d’Equitat es té l’objectiu de treballar l’equitat implicant 
en tot moment tant a homes com a dones. Aconseguir que els homes s’impliquin en les 
qüestions relacionades amb l’equitat (lluita contra la violència vers les dones, 
corresponsabilitat, etc.) és d’una importància cabdal en el treball d’igualtat d’oportunitats, 
tanmateix no es pot obviar que en tant que continua encara existint una discriminació vers 
les dones i vers allò relacionat amb la feminitat, i que moltes vegades les necessitats de les 
dones continuen sense ser escoltades ni donades resposta, les accions dirigides a les dones 
com a col·lectiu i els espais de/per dones continuen sent necessàries en diversitat d’àmbits (i 

                                                      
13 Veure capítol ‘Sociodemografia’ per conèixer els agents implicats, objectius, accions, etc. 
14 Les diverses accions i programes integrats en el Pla d’Equitat són analitzats a la resta de capítols d’aquesta 
auditoria en funció de l’àmbit d’actuació. El propòsit de parlar en aquest apartat del Pla d’Equitat és en relació al 
model actual de gestió de la transversalitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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per tant treballades des de la transversalitat) simultàniament a les accions dirigides als dos 
sexes. 
 
En tant que pla transversal, el Pla d’Equitat és gestionat segons el model de transversalitat 
utilitzat en l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abans esmentat. Cal fer l’incís, però, que al 
llarg del procés d’elaboració d’aquesta auditoria s’han donat certes transformacions en la 
gestió del pla que cal destacar. Des de l’inici del treball de camp el Pla compta amb tres 
caps de diferents serveis: cap de Seguretat i Protecció Ciutadana, el Cap de Cultura i el 
Cap de Comunicació (tots tres són homes). Segons s’ha després de les entrevistes 
realitzades, només un d’ells té una formació específica en gènere i igualtat d’oportunitats. 
Recentment, però, s’ha incorporat una nova cap en dependència dels altres tres que té 
formació específica en igualtat d’oportunitats.  Així mateix, fins recentment la tècnica que 
havia portat el Pla d’Equitat a mitja jornada, compaginant-lo amb Drets Civils, en l’actualitat 
ha passat a tenir de nou una dedicació a jornada completa, que havia tingut ja en el 
passat. Finalment, comentar que el pressupost del Pla es repartia entre diferents àrees: 
Alcaldia, Cultura, Ocupació, Formació i Educació, Serveis Socials i Salut i Comunicació i Drets 
Civils, però que actualment existeix pressupost propi. 
 
S’ha de dir també que all llarg del treball de camp se’ns ha manifestat que de vegades es 
dóna una difícil implicació i reticències per part de persones de l’Ajuntament en el Pla 
d’Equitat, sobre tot per part d’homes. És important trencar amb aquestes resistències vers 
l’àmbit de l’equitat entre el personal municipal, per tant la formació i la sensibilització 
esdevenen eines indispensables en aquest sentit. 
 
D’altra banda, els plans transversals són programes que depenen d’una regidoria. Al no 
dependre directament d’Alcaldia o de, almenys, les Presidències d’Àrea, no impregnen tota 
l’organització ni garanteixen la transversalitat. De fet, tots els plans transversals estan dins 
l’àrea de Polítiques Socials i Serveis a les Persones i només incideixen en determinats àmbits 
de treball d’aquesta àrea i, per tant, no estan presents en la majoria d’actuacions 
municipals. El Pla d’Equitat només treballa coordinadament i transversalment amb 
determinades regidories i serveis, i de vegades en funció de la voluntat i la sensibilització dels 
treballadors i les treballadores. Però per a que les polítiques de gènere i igualtat 
d’oportunitats siguin transversals i que la mirada de gènere s’incorpori a tot el treball diari de 
l’Ajuntament és necessari establir els mecanismes (dotació de recursos, formació i 
sensibilització del personal, etc...) que ho facin possible. 
 
La dificultat per aplicar la transversalitat s’acusa també per la verticalitat de les institucions, 
que dificulta la comunicació de baix a dalt i viceversa. Els processos burocràtics també són 
més complexos conforme més gran és l’estructura. De la mateixa manera, la inèrcia 
heretada des dels inicis de les creacions de les Administracions Públiques ha generat cultures 
de treball on cada àmbit s’entén com un tot, únic, que ha de resoldre i impulsar noves 
propostes. Els nous temps, impulsen precisament aquesta transversalitat, una manera de 
treballar horitzontal, interdepartamental, que es basa en l’eficiència i l’eficàcia de les 
polítiques públiques que impulsen els Ajuntaments, que es veu deturada per aquesta 
herència, i requereix d’una gran quantitat de recursos humans i econòmics per tal de millorar 
obstacles com els esmentats, pel que fa a la comunicació, intercanvi d’informació fluïda i la 
rapidesa d’aquests processos. Creiem que avançar en el terreny de la coordinació entre 
àrees i la transversalitat ha de ser una prioritat política. En aquest sentit s’han d’establir els 
mecanismes adients que facin possible aquest tipus de treball. 
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La participació ciutadana en la gestió municipal 

Impulsar la participació ciutadana en la gestió municipal és una de les línies d’actuació 
prioritàries de l’actual govern de Vilanova i la Geltrú, tal i com s’explicita al Pla De Mandat 
2004-2007 i al Reglament de Participació Ciutadana (any 2000). Es tracta d’un municipi amb 
una tradició participativa important, amb un nombre considerable d’entitats. Aquest 
aspecte s’abordarà amb més profunditat al capítol ‘Usos dels Temps’.  

  
En l’actualitat s’està duent a terme un Programa de Debats Ciutadans amb tres eixos 
temàtics: Civisme i Espai Urbà, Ciutat i Escola i Temps i Ciutat (encara pendent de 
realització), el qual contemplarà l’àmbit de l’equitat i de la conciliació dels temps.  
 
En general, la participació ciutadana al municipi es canalitza a través del treball de cinc 
Consells Municipals sectorials (d’Associacions Veïnals, Serveis a les Persones, Cooperació, 
Medi Ambient i l’Escolar). En aquests òrgans la participació de les dones varia segons els 
àmbits de treball: 

- Consell Municipal d’Associacions Veïnals – participen molts més homes que dones. Cal 
tenir en compte que la participació de les dones en els òrgans directius d’aquestes 
entitats és molt baixa, i també hem de valorar que en l’horari de les seves reunions (7 del 
vespre) moltes dones no hi assisteixen per les responsabilitats reproductives. 

- Consell de Serveis a les Persones- la proporció home- dona en la participació és 
equilibrada. Tanmateix a partir de les entrevistes realitzades sabem que les reunions del 
consell es convoquen amb poca assiduïtat i que al convocar a totes les entitats del 
municipi, siguin de l’àmbit que siguin, d’una banda es garanteix la pluralitat però de 
l’altra serien necessaris mecanismes per garantir l’operativitat de les sessions, ja que 
corren el risc de ser multitudinàries i poc operatives. 

- Consell de Cooperació- amb una participació també equilibrada entre dones i homes, 
aquest consell decideix el 0,8% del pressupost municipal. 

- Consell Escolar Municipal: hi ha 84 persones, de les quals 18 són regidors i regidores, 
membres de la comissió informativa (6 dones i 12 homes) i la resta de persones de la 
comissió són 66 (40 dones i 26 homes). Per tant es tracta d’un consell força feminitzat. 

 
No disposem, però, de les dades del Consell de Medi Ambient i per tant no podem fer una 
valoració de la participació que les dones tenen en el mateix. 
 
No existeix Consell de les Dones, tot i haver existit en legislatures anteriors. En l'actualitat 
aquest s'ha integrat en el Consell de Serveis a les Persones mitjançant la participació d'una 
portaveu del moviment de dones. Existeix, a més a més, una Xarxa de Dones del Garraf que 
té la seva seu a Vilanova i que aglutina a dones d'entitats comarcals, representants del 
Consell Comarcal del Garraf i tècniques d'equitat/dona d'ajuntaments, entre d'altres. Cal 
apuntar que s'ha detectat una diferència d'informacions en la valoració de la 
participació entre la Xarxa i la Regidoria responsable del Pla d'Equitat de l'Ajuntament de 
Vilanova pel que fa a la col·laboració entre ambdós ens i les expectatives mútues. Parlarem 
de la Xarxa i dels grups de dones al capítol ‘Usos dels Temps’. 
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Llenguatge no sexista 

És molt freqüent detectar l’ús de llenguatge en masculí per referir-se a dones i homes dins els 
mitjans de comunicació i d’altres fonts escrites, orals i visuals, així com expressions o imatges 
que discriminen o estereotipen les dones, però també els homes. L’ús del masculí com a 
genèric significa l’exclusió i invisibilització de la meitat de la població, les dones. És important 
doncs evitar utilitzar-lo tot emprant termes genèrics que incloguin els dos gèneres, alhora que 
cal evitar l’ús d’estereotips de gènere o expressions discriminatòries. 
 
Alguns ajuntaments de Catalunya vetllen per l’ús no sexista del llenguatge de forma explícita 
amb mesures municipals. Actualment el material editat per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú (web municipal, butlletí municipal, fulletons informatius, etc.), utilitza majoritàriament 
expressions i termes que adopten aquesta dimensió inclusora, encara que no sempre, ja que 
sovint també podem trobar encara usos de mots masculins com a genèrics en les seves 
comunicacions. 
 
En una legislatura passada es van fer recomanacions d’estil de llenguatge no sexista a partir 
del Pla d’Equitat i es va fer un punt de llibre amb recomanacions de llenguatge: ‘Estalvia’t 
les barres! Utilitza un llenguatge amb equitat’. Actualment l’Ajuntament no segueix cap 
directriu concreta en quant a l’ús del llenguatge no sexista al no haver llibre d’estil ni cap 
regidoria que emeti recomanacions envers aquest tema. La Regidoria de Comunicació fa 
assessorament d’estil en general, i pel que fa al llenguatge no sexista prefereixen emprar els 
genèrics i rebutgen les barres del masculí/femení. Actualment estan fent trobades amb el 
Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya per abordar aquest tema.  
 
Considerem que és necessari sensibilitzar i conscienciar el personal municipal (tècnic i polític) 
per a què utilitzi llenguatge no sexista a les seves comunicacions i escrits. Les actuacions de 
les institucions públiques en general i dels ajuntaments en particular, així com la seva 
organització, han de ser coherents amb les polítiques d’igualtat d’oportunitats que 
desenvolupin. Si no és així les polítiques públiques de gènere i igualtat d’oportunitats poden 
perdre tot el sentit i la credibilitat. 
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2.3. PROBLEMÀTIQUES I NECESSITATS 
 

 
 De les 14 persones que composen l’actual equip de govern només 4 són dones, 

representant només un 28,6% del total. 
 

 A nivell polític es reprodueix la segregació horitzontal, ja que les regidories d’àmbits 
tradicionalment masculins com Hisenda, Règim Intern i Serveis Generals o Seguretat i 
Protecció Ciutadana són dutes per homes i d’altres relacionades amb els rols 
femenins, com Educació, Plans d'Equitat, Infància i Adolescència, Pla de la Gent 
Gran, Cultura i Joventut (relacionades amb el servei i la cura de les persones) són 
ocupades per dones.  

 
 A nivell laboral es dóna la segregació horitzontal i vertical. A àrees tècniques com 

Acció Territorial i Medi Ambient o a la Policia Local hi ha una immensa majoria 
d’homes, i en canvi als serveis que tenen a veure amb la cura i l’atenció a les 
persones hi ha majoria de dones. Així mateix, la gran majoria de llocs de treball 
administratius són ocupats per dones. 

 
 No hi ha mesures d’acció positiva en les polítiques de personal de l’Ajuntament.  

 
 Els permisos per maternitat/paternitat i cura són gaudits en molt major grau per les 

dones treballadores de l’Ajuntament que pels homes. Es detecta també la dificultat 
de dones i homes polítics de conciliar la seva vida política, familiar i personal. 

 
 S’oberva una important voluntat política i tècnica per a incorporar la transversalitat 

com a manera de treballar a l’Ajuntament. Tanmateix es detecta la necessitat de 
seguir aprofundint en el treball transversal sobre tot revisant el funcionament dels 
plans transversals.  

 
 El llenguatge utilitzat en la documentació municipal de vegades utilitza noms 

genèrics masculins i llenguatge sexista. No existeix cap directriu concreta sobre 
aquest tema a nivell municipal. 

 
 
 
 

   
60



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SOCIODEMOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 

61



 

62



     Diagnosi de Gènere i Igualtat d’Oportunitats a Vilanova i la Geltrú 
Sociodemografia 

 
 

 

 
3.1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 
 
L’objectiu central d’aquest capítol és analitzar les dades sociodemogràfiques des de la 
perspectiva dels cicles de vida de les persones i dels nuclis de convivència. Els eixos centrals 
d’aquest anàlisi seran l’evolució i l’estructura de la població, l’estructura familiar, les 
característiques de les noves migracions, la diversificació dels nuclis de convivència i, finalment, 
la violència de gènere. 
 
Si mirem l’evolució de la població hem de tenir en compte dos fenòmens que estan 
interrelacionats i que han caracteritzat  les nostres societats en els darrers anys: la disminució de 
la natalitat i la major esperança de vida de les persones. Aquestes dues realitats configuren un 
dels majors reptes de la societat actual: l’envelliment de la població. 
 
La disminució de la taxa de natalitat és un fenomen multicausal que té molt a veure amb la 
lluita de les dones per assolir la igualtat de drets, la llibertat per decidir sobre el seu propi cos, la 
incorporació al món productiu, etc. Les dones així, per donar resposta a aquesta realitat, han 
retardat l’edat de tenir criatures, han disminuït la natalitat, han reduït el temps dedicat a la cura 
de la llar i de les persones, han desplaçat les tasques reproductives al mercat (escoles bressol, 
centres de dia, contractació d’altres dones per fer neteja...). Però la resposta ha d’anar més 
enllà: s’ha de treballar conjuntament per assolir la corresponsabilitat entre homes i dones per tal 
de conciliar les esferes productives i reproductives.  
 
Per altra banda, l’esperança de vida s’ha desplaçat fins els vuitanta anys i a partir del tram de 
65 anys i més, augmenta en major grau el nombre de dones que d’homes.  Aquest fet s’explica 
fonamentalment per l’impacte d’hàbits de vida i laborals diferenciats. Aquesta realitat està 
generant problemàtiques importants en els municipis i es parla ja de la importància de tenir 
present, un cop assolits aquests nivells d’esperança de vida, la qualitat i no la quantitat dels anys 
viscuts. Es parla així d’esperança de vida lliure de discapacitat. Amb l’envelliment de la 
població es pot preveure un augment dels problemes derivats d’aquesta realitat. És obvi que si 
es vol mantenir i millorar el benestar i la qualitat de vida de la població, són imprescindibles 
actuacions encaminades a l’augment dels recursos sociosanitaris, el suport a les dones i famílies 
que tenen persones grans al seu càrrec, i a la compensació dels desequilibris generats per 
l’estructura d’edats de la població. 
 
Una altra realitat fonamental són les noves migracions. La creixent diversificació de les 
procedències de les persones que arriben al nostre país està tenint i tindrà grans repercussions 
en els municipis. S’ha de reconèixer el fet migratori i fer polítiques de sensibilització, convivència i 
prevenció de la xenofòbia perquè sinó els brots de violència racista poden generar greus 
conflictes socials. En aquest context, s’ha de poder donar un espai rellevant a les realitats i 
necessitats de les dones migrades, pel xoc cultural major que per elles suposa l’arribada a la 
nostra cultura (és el cas de les magribines), i perquè cada cop més es dóna una immigració 
femenina independent, com veurem més endavant. 
 
D’altra banda, pel que fa als nous tipus de família o nuclis de convivència, voldríem destacar les 
transformacions que s’estan produint respecte a les estructures familiars. Canvis que estan molt 
estretament vinculats a les transformacions experimentades per les dones durant les últimes 
dècades, com la incorporació de més dones al mercat laboral i l’increment de divorcis i el 
conseqüent augment de llars monomarentals, monoparentals i unipersonals. Aquests fets a 
vegades es conjuguen amb factors socioeconòmics i afecten amb més intensitat a la població 
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femenina (atur, temporalitat, contractació a temps parcial) generant així el fenomen de la 
feminització de la pobresa i l’exclusió social.  
 
Introduïm també en aquest capítol un apartat referent a la situació de la violència en l’àmbit 
familiar- domèstic al municipi. Es tracta d’una realitat davant la qual la societat en general i les 
institucions públiques en particular, tenen una responsabilitat i han d’assolir un compromís per 
donar respostes adequades, assumint que no es tracta d’una problemàtica de l’àmbit privat. 
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3.2.   ANÀLISI DE LA REALITAT MUNICIPAL 

 
 

COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
La població a Vilanova i la Geltrú és de 60.136 habitants, segons dades del Padró municipal a 1 
de gener del 2004. Les dones suposen el 50,6% de la població (30.439), mentre que hi ha 29.697 
homes, que representen el 49,4% del total.  
 
 
 
 
Composició de la població 
 
Gràfic 3.1. Piràmide de població per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 1 de Gener 2004. 
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Font: Padró Municipal d’habitants. Ajuntament del Vilanova i la Geltrú. Elaboració pròpia. 
 
 
 La piràmide d’edats reflecteix una població jove- adulta, on el gruix de població es 

concentra entre els 25 i els 49 anys. La base de la piràmide presenta una reducció des dels 0 
anys fins els 19 anys, deguda a la baixa natalitat que afecta el conjunt del territori català i 
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espanyol, tot i que a Vilanova i la Geltrú es dóna una lleugera remuntada dels 0 als 4 anys 
com es pot veure en la base de la piràmide. 

 
 La taxa de població infantil (menors de 15 anys) és del 14,6%. Aquest percentatge és 

necessari contemplar-lo longitudinalment per poder analitzar-ne l’evolució. Vilanova i la 
Geltrú ha patit una caiguda del percentatge de població infantil des d’un 18,6% l’any 19911 
a un 14,6% l’any 2004. 

 
 Vilanova i la Geltrú segueix el patró de les societats industrialitzades que es caracteritzen per 

un gradual envelliment de la població. El percentatge de població de 65 i més anys ha 
passat d’un 13,8% l’any 1991 a un 16,1% l’any 2004.  

 
 El nombre global de dones i d’homes és molt equilibrat, el 50,6% i el 49,4% respectivament. Si 

s’observa el nombre de persones per sexe i per edats, però, el nombre d’homes supera 
sensiblement el de dones dels 0 als 54 anys. Això és degut al fenomen migratori i a raons 
pròpies de la natalitat, entre d’altres. No obstant, aquesta tendència s’inverteix a partir dels 
65 anys perquè hi ha més dones que homes, ja que l’esperança de vida de la població 
femenina és més alta que la masculina.  

 
 Del total de persones de 65 anys i més que resideixen a la ciutat, el 57,4% són dones i el 

42,6% homes. Aquesta tendència augmenta percentualment amb l’edat ja que entre les 
persones de 85 anys i més, les dones signifiquen el 69,4% vers el 30,6% d’homes. Aquestes 
dades constaten l’actual tendència a la femenització de la vellesa.  

 
 
L’augment de l'esperança de vida de les persones és degut a una millora de la salut pública, els 
recursos socials i els avenços sanitaris. L’esperança de vida s’ha desplaçat fins als vuitanta anys i 
a partir del tram d’edat de 65 i més augmenta molt més la presència de les dones que no pas 
d’homes, com hem vist, fet que s’explica fonamentalment per l’impacte d’hàbits de vida i 
laborals diferencials. Fruit de l’augment de l’esperança de vida de les persones és fàcil preveure 
un augment de les problemàtiques derivades de l’envelliment de la població.  
 
Recentment (Maig 2005) s’ha elaborat un ‘Informe de detecció de les necessitats de la 
població major de 65 anys de Vilanova i la Geltrú’. A continuació presentem algunes de les 
dades analitzades a l’estudi que són interessants des de la perspectiva de gènere: 

• Hi ha un total de 3.010 persones de més de 65 anys que necessiten ajuda per 
desenvolupar-se en tasques bàsiques i quotidianes de la vida, i 680 persones grans 
totalment dependents, de les quals el 74,7% són dones.  

• Els ingressos de les dones grans són molt inferiors als dels homes. En concret, del total 
de persones que afirmen tenir uns ingressos mensuals inferiors a 300€, el 91,5% són dones. 
En canvi, de les persones que cobren més de 900€ mensuals, el 60,6% són homes i el 
39,4% dones.  

• El 98,6% de les persones que cobren pensions de viduïtat són dones i el 83% de les 
persones que perceben pensions assistencials són dones també. A través de les 
entrevistes realitzades en aquesta auditoria, sabem també que sobre el 80% de les 
persones usuàries del SAD al municipi són dones. 

                                                           
1 Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. 
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• Unes de les recomanacions de l’estudi és que a l’hora de planificar l’oferta de serveis 
socials i d’atenció s’haurien de tenir en compte especialment les necessitats de les 
dones grans com a col·lectiu de risc. 

 
 
Per tal de mantenir el benestar de la població és necessari dur a terme actuacions que 
augmentin els recursos sociosanitaris, de suport a la gent gran i a les dones i famílies que tenen 
persones grans al seu càrrec i que compensin els desequilibris generats per l’estructura d’edats 
de la població.  
 
 
 
 
Evolució de la població 

A la taula 3.1. observem com en els darrers cinc anys la població a Vilanova i la Geltrú 
augmenta en termes absoluts en 8.335 persones, pel que es pot afirmar que es tracta d’un 
municipi en important creixement, amb taxes de creixement de població anuals que han 
oscil·lat entre 1,3% i 6,3% pel període 1999-2004. Per entendre la natura d’aquest creixement, cal 
analitzar el creixement vegetatiu o natural, i el saldo migratori. 
 
 
Taula 3.1. Evolució i creixement de la població a Vilanova i la Geltrú 1999-2004. 
  Població Creixement Taxes creixement  

Any Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
2004 29.697 30.439 60.136 926 927 1.853 3,2 3,1 3,2

2003 28.771 29.512 58.283 1.764 1.701 3.465 6,5 6,1 6,3

2002 27.007 27.811 54.818 682 699 1.381 2,6 2,6 2,6

2001 26.325 27.112 53.437 524 432 956 2,0 1,6 1,8

2000 25.801 26.680 52.481 334 346 680 1,3 1,3 1,3

1999 25.467 26.334 51.801         
Font: Web de l'Institut Estadístic de Catalunya, IDESCAT i Padró Municipal (Gener 2004). Elaboració pròpia. 
 
 
 
Taula 3.2. Creixement vegetatiu a Vilanova i la Geltrú. 1995-2003. 

anys naixements defuncions 
creixement  
vegetatiu 

2003 662 509 153
2002 624 491 133
2001 551 515 36
2000 559 438 121
1999 510 472 38
1998 433 441 -8
1997 470 462 8
1996 662 509 153
1995 624 491 133

Total 551 515 36
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT i Ajuntament per dades del 2003. Elaboració pròpia.  
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Des del 1995, el creixement natural o vegetatiu2 de la població del municipi ha estat positiu, 
encara que els valors han estat baixos al llarg del període. Aquesta tendència al creixement és 
deguda a la natura alcista de la natalitat, ja que els naixements han augmentat any rere any en 
d’aquest període, a excepció dels anys 1997-98 que es va donar un descens dels naixements. 
Aquesta natura alcista de la natalitat respon a l’efecte migratori (assentament de dones 
estrangeres en edat reproductiva) i a l’arribada a l’edat mitja a la maternitat per part de les 
dones nascudes al baby boom dels anys 70, entre d’altres. Les defuncions, d’altra banda, estan 
pujant lentament, a causa sobretot de l’envelliment de la població, essent sempre inferiors als 
naixements.  
 
El creixement total d’una població és la diferència entre el creixement natural i el saldo 
migratori. Donat que en el període estudiat es dóna un lleu creixement natural de la població i 
en canvi Vilanova i la Geltrú guanya considerablement en població, cal per tant analitzar el 
saldo migratori:   
 
 
Gràfic 3.1. Elements de creixement de la població. Vilanova i la Geltrú, 1986- 2001. 
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Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
Com veiem, tant el saldo migratori com el creixement natural de població són positius entre els 
anys 1986 i 2001. Tanmateix és el saldo migratori el que augmenta considerablement, sobre tot a 
partir de la meitat de la dècada dels 90, com es pot observar al gràfic. Per tant podem afirmar 
que la ciutat guanya població des del 1986 a causa del fenomen migratori, que analitzem 
seguidament.  
 
 
 
 

                                                           
2  El creixement natural o vegetatiu de la població és la diferència entre els naixements i les defuncions. 

  
 68



     Diagnosi de Gènere i Igualtat d’Oportunitats a Vilanova i la Geltrú 
Sociodemografia 

 
 

 

 
EL FENÒMEN MIGRATORI 

 
 
 
Migracions internes 

A Vilanova i la Geltrú el 28,5% de les persones ha nascut a d’altres comunitats autònomes 
d’Espanya, persones que fonamentalment van immigrar a la ciutat entre 1950 i 1980. Destaquen 
aquelles nascudes a Andalusia, en concret un 12,2% del total de persones residents a Vilanova. 
Trobem també persones procedents d’Extremadura (un 3,9% del total de població), un 2,5% de 
Castella- La Manxa i un 2,2% de Castella- Lleó. Dins aquests grups la presència de dones i homes 
està força equilibrada, amb una lleugera més alta proporció de dones deguda a la major 
esperança de vida.  
 
 
Taula 3.3. Persones nascudes a l'estat espanyol per sexe. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

DONES HOMES TOTAL LLOC DE NAIXEMENT 

Nº Nº Nº % col 
Andalusia 3.505 3.084 6.589 12,2
Aragó 564 471 1.035 1,9
Astúries 81 83 164 0,3
Balears  51 44 95 0,2
Canàries 19 18 37 0,1
Cantàbria 31 41 72 0,1
Castella Lleó 613 580 1.193 2,2
Castella la Manxa 729 627 1.356 2,5
Catalunya  18.153 17.807 35.960 66,3
Extremadura  1.091 1.008 2.099 3,9
Galícia 256 202 458 0,8
Madrid  212 200 412 0,8
Múrcia 529 378 907 1,7
Navarra 46 34 80 0,1
País Basc 114 95 209 0,4
País Valencià 326 309 635 1,2
La Rioja 25 18 43 0,1
Melilla 51 40 91 0,2
Fora de l'estat 1.321 1.474 2.795 5,2
TOTAL 27.717 26.513 54.230 100
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia.  
 
 
A partir dels anys 80 l’arribada de persones de la resta de l’estat espanyol va reduir-se i a partir 
dels anys 90 va créixer l’assentament al municipi de persones procedents d’altres municipis de la 
resta de Catalunya, tal i com es pot veure a continuació:  
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Taula 3.4. Immigracions internes segons lloc de procedència. Vilanova i la Geltrú, 1988- 2003. 
  De la mateixa De la resta De la resta De la resta  
Any comarca de la província de Catalunya d'Espanya Total 

2003 683 1.459 319 487 2.948
2002 613 1.274 248 423 2.558
2001 463 1.012 242 354 2.071
2000 454 975 192 259 1.880
1999 435 955 208 302 1.900
1998 481 888 207 297 1.873
1997 410 827 176 236 1.649
1995 251 732 151 221 1.355
1994 292 621 92 203 1.208
1993 175 559 103 252 1.089
1992 154 410 106 163 833
1990 144 343 108 235 830
1989 162 402 103 226 893
1988 130 300 82 168 680
Total 4.847 10.757 2.337 3.826 21.767

Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia.  
 
 
Es pot observar com des del 1988 s’han instal·lat a Vilanova i la Geltrú un total de 21.767 
persones que provenen, per ordre, de la resta de la província de Barcelona (10.757), la mateixa 
comarca (4.847), resta d’Espanya (3.826), i de la resta de Catalunya (2.337). Aquest creixement 
augmenta any rere any, arribant a les 2.948 persones l’any 2003.  Els tres municipis majoritaris de 
procedència són, per ordre, Barcelona (22,1% del total), Sant Pere de Ribes (14,4%) i L’Hospitalet 
de Llobregat (5%). Tanmateix, no sabem quantes dones i quants homes han vingut a viure a la 
ciutat tot i que, com ja hem vist a la taula anterior, els percentatges són bastant equilibrats pels 
dos sexes.  
 
Es pot afirmar, doncs, que a Vilanova i la Geltrú es dóna una alt nombre de moviments 
migratoris interns, fet que provoca un important augment de població any rere any. Segons 
l’estudi demogràfic ‘Vilanova i la Geltrú, una ciutat en creixement’3, els motius principals 
d’aquest creixement són l’atracció que provoquen els municipis costaners, la millora en 
l’accessibilitat i l’expansió urbanística. A això caldria sumar-li uns preus d’habitatge més 
assequibles que d’altres municipis, com seria el cas de Barcelona ciutat, Sitges, etc... 
 
 
 
 

                                                           
3 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (2004) ’Estudi Demogràfic ‘Vilanova i la Geltrú, una ciutat en creixement’. 
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Migracions estrangeres 

Les actuals migracions tenen un caràcter cada cop més global, tenint un major nombre de 
països implicats com a protagonistes i adquirint una creixent complexitat. En termes 
sociodemogràfics, la immigració representa una possibilitat enriquidora de creixement 
demogràfic i de rejoveniment de les piràmides de població.  
 
 
Taula 3.5. Població a Vilanova i la Geltrú per sexe i lloc d’origen. Gener 2004. 
  Dones %files Homes %files Total %col. 
Estrangera 2.732 45,8% 3.230 54,2% 5.962 9,9%
Espanyola 27.707 51,1% 26.467 48,9% 54.174 90,1%
Total 30.439 50,6% 29.697 49,4% 60.136 100%
Font: Padró Municipal d’habitants. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Elaboració pròpia. 
 
 
La població estrangera a Vilanova i la Geltrú l’any 2004 és de 5.962 persones, representant el 
9,9% del total de població del municipi4. Dins el col·lectiu de persones migrades la presència de 
dones i homes està bastant equilibrada: el 45,8% són dones i el 54,2% homes. 
 
  
Taula 3.6. Població de nacionalitat no espanyola i sexe. Vilanova i la Geltrú, Gener 2004. 
Lloc de naixement Dones % files Homes % files Total 
Europa occidental 449 47,2% 502 52,8% 951
Europa oriental 373 44,6% 463 55,4% 836

Romania 225 43,9% 288 56,1% 513

Nord Àfrica 530  34,9% 990 56,9%  1.520
  Marroc 497 34,3% 951 65,7% 1.448

Resta Àfrica 38 42,7% 51 57,3% 89
Amèrica del Nord 26 53,1% 23 46,9% 49
Amèrica Central 163 59,9% 109 40,1% 272
Amèrica el Sud 1.052 51,4% 993 48,6% 2.045

Argentina 343 44,1% 434 55,9% 777

Àsia   94 57% 71 43% 165
Orient Pròxim 5 15,6% 27 84,4% 32
Austràlia   1 50% 1 50% 2
Altres   1 100% 0 0% 1
Total   2.732 45,8% 3.230 54,2% 5.962
Font: Padró municipal d'habitants. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Elaboració pròpia. 
 
 
De les dades presentades destaquem les següents característiques de la població migrada: 

 Diferències entre els sexes: en termes globals hi ha bastant equilibri entre el nombre de dones 
i homes migrats (com ja s’ha dit, el 45,8% són dones i el 54,2% homes). Tanmateix si observem 
les diferents nacionalitats sí detectem diferències per sexes. Així, es dóna una masculinització 

                                                           
4 Cal tenir en compte, però, que les dades recollides al padró municipal no sempre responen a la realitat de la població 
migrada, ja que moltes persones nouvingudes poden ser reàcies a inscriure’s al padró si no tenen permís de residència.  
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principalment de les migracions d’Àfrica: de la població del Marroc, un 65,7% són homes i un 
34,3% dones, i de la resta d’Àfrica el 57,3% són homes i el 42,7% dones. De l’Orient Mitjà, 
d’altra banda, el 84,4% són homes i el 15,6% són dones, encara que parlem de valors molt 
baixos (un total de 32 persones).  

 
Pel que fa a la població llatinoamericana, la tendència és a la inversa, és a dir, es dóna una 
feminització dels processos migratoris, encara que menys acusat que en el cas africà. Així, 
de les persones procedents de l’Amèrica Central, el 59,9% són dones, mentre que de 
l’Amèrica del Sud ambdós sexes estan equilibrats, amb l’excepció d’Argentina, a on hi ha 
més homes (55,9%) que dones (44,1%). 

 
 Predomini de migracions llatinoamericanes, que suposen un 38,8% de la població migrada. 

Els països d’origen més majoritaris són (per ordre): Argentina, Colòmbia, Equador, Uruguai, 
etc. A trets generals, les persones que provenen del Centre i el Sud d’Amèrica presenten 
menys dificultats d’integració que d’altres orígens, per la similitud cultural (idioma...) que 
produeix una reducció molt important de l’anomenat ‘impacte cultural’. 

 
 A continuació trobem les persones originàries de l’Àfrica del Nord (25,5%), en concret del 

Marroc que representen el 24,3% de la població nouvinguda del municipi (es pot afirmar, per 
tant, que una de cada quatre persones nascudes a l’estranger és del Marroc). Un dels fets 
fonamentals a tenir en compte és que aquest col·lectiu presenta dificultats per l’impacte 
cultural que representa el canvi a un país tant diferent (idioma, costums, cultura...), així com 
per entendre el funcionament burocràtic i institucional del país d’acollida.  

 
 Es dóna així mateix presència de persones de l’Europa occidental (16% de la població 

migrada, a on destaquen les persones originàries de França, en concret 5,6% del total) i 
l’Europa oriental (14%, principalment persones romaneses). La tendència en aquests casos és 
a una lleugera major presència d’homes d’aquestes nacionalitats respecte les dones. 

 
 
Observem, per tant, que la majoria d’aquestes persones provenen sobretot de països 
extracomunitaris empobrits, que produeixen tanmateix un canvi social, cultural i econòmic més 
accentuat que en el cas de les migracions internes que abans hem analitzat. Aquest fet no 
passa desapercebut en la vida quotidiana de Vilanova i la Geltrú i comporta no tan sols la 
presència de gent nouvinguda sinó també la presència de noves cultures. En aquest sentit, 
aquest fet sociodemogràfic es presenta com un fenomen social de gran rellevància.  
 
L’assentament de població nouvinguda al municipi rejoveneix l’estructura global d’habitants, ja 
que compensa el procés d’envelliment de la població autòctona. En el context de la diversitat 
d’orígens, el pes de cada comunitat dins el conjunt de la població immigrada és molt diferent. 
Les procedències de les actuals migracions aporten un factor d’enriquiment a les nostres 
societats que cal saber aprofitar, per la diversitat que representen. Però també suposen un xoc 
cultural important tant per a la comunitat d’acollida com per les persones nouvingudes. La 
presència de persones nouvingudes és percebuda per la població autòctona de forma notòria 
degut entre d’altres motius a la diferència d’indumentària, aspecte físic i costums, que en la 
vida quotidiana s’evidencien. Aquesta percepció en base a les diferències culturals pot 
incentivar la resistència de la població autòctona vers els processos d’incorporació de les 
persones migrades extracomunitàries. És important en aquest sentit construir una societat 
dinàmica on els espais de transició i definició estiguin en permanent canvi per l’acció de la 
relació entre les cultures i les persones. 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no disposa d’un Pla Local d’Immigració, mentre que el Pla 
de Mandat 2003- 2007 explicita la voluntat de crear-ne un. En paral·lel al treball de camp 
d’aquesta auditoria s’ha estat realitzant una recerca sobre la immigració al municipi, i un 
posterior Pla  per a la Convivència. Existeix, així mateix, una Oficina de Drets Civils que ofereix un 
‘servei d’orientació per a la defensa dels drets de les persones, en especial el dret a la igualtat i 
a la no-discriminació per raó d’ideologia, religió o creences, pertinença a una ètnia o nació, 
sexe, orientació sexual, situació familiar, edat, malaltia o discapacitat de les ciutadanes i 
ciutadans de Vilanova i la Geltrú’5. Segons s’ha després del treball de camp, l’Oficina de Drets 
Civils i els Serveis Socials, entre d’altres, es mostren molt receptives en el seu treball diari vers les 
problemàtiques de la població migrada al municipi. 
 
Tanmateix hi ha una absència de programes o serveis específics municipals destinats a la 
població migrada, llevat del projecte ‘Ciutat a prop’ del Pla d’Equitat, adreçat a dones 
migrades d’origen àrab, que tractarem en l’apartat següent. És la línia política i tècnica de 
l’ajuntament: no crear recursos específics, més que els imprescindibles per les característiques 
de la població diana.  
 
 
 
 
Dones i fet migratori 

Un dels canvis més notables en els actuals moviments migratoris és la creixent presència 
femenina. Si qualsevol fet migratori pot comportar una certa precarietat, en el cas de la 
migració femenina aquesta situació desfavorable s’intensifica. Les dones són subjectes actius de 
les migracions, tant si emigren soles com si són els seus companys els que ho fan en primer lloc. 
Hi ha quatre escenaris principals possibles en el procés de migració de les dones: dones que 
emigren i deixen la seva família al país d’origen, dones que es queden soles al país d’origen 
amb la família perquè és el seu company qui emigra, el reagrupament familiar, i dones que 
emigren soles.  
 
 Les dones migrades tenen major dificultat per participar en la vida comunitària del país 

d’acollida: s’encarreguen de la cura de la llar i de la família, estan adscrites a l'àmbit privat 
o han de conciliar la vida productiva, reproductiva i personal. Això impedeix la interrelació 
amb la comunitat d’acollida, l’aprenentatge de l’idioma i el coneixement dels costums. 
Homes i criatures, per exemple, tenen canals directes d’accés a la societat d’acollida que 
les dones no tenen. 

 
 En el cas que entrin en el mercat laboral, els treballs que poden realitzar es redueixen a 

sectors molt específics (sector serveis) i generalment feines poc qualificades. La majoria 
d’aquestes dones treballen en feines relacionades amb la cura de les persones (gent gran 
sobretot) i de la llar (servei domèstic). Molt d’aquest treball és submergit. 

 
 El reagrupament familiar dóna el permís de residència però no el de treball. 

 
 En el cas de les dones magribines l’aïllament social sol ser gran, degut a factors culturals i el 

desconeixement de l’idioma, i pot generar dificultats en les seves vides. 
 

                                                           
5 Web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú http://www.vilanova.org/. Veure apartat ‘Respostes aportades’. 
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 Moltes d’elles es troben en situació d’irregularitat administrativa, fet que comporta una gran 
precarietat.  

 
 En el cas de les dones que han deixat la seva família, la solitud, l’absència de temps lliure i 

la separació del nucli familiar suposen una càrrega molt feixuga. 
 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del Pla d’Equitat, desenvolupa el projecte ‘Ciutat 
a Prop’, adreçat a dones immigrants d’origen àrab, que consisteix en classes d’alfabetització, 
informàtica i coneixement dels recursos públics disponibles al municipi, en col·laboració amb 
Càritas. Aquesta associació, per la seva part, duu a terme un projecte similar adreçat a dones 
immigrants magribines, ‘Ensenyament Solidari’, també d’alfabetització i acollida però en el que 
s’imparteixen classes de cuina, costura, etc. En aquest projecte participen al voltant de 40 
dones i l’entitat compta amb una dona voluntària cada tres alumnes. Val a dir que Càritas 
disposa d’un servei de guarderia diari per a les mares que assisteixen als seus cursos. A més a 
més de la formació en si, aquest projecte representa un vehicle de foment de la integració i 
interrelació d’aquestes dones per tal de lluitar contra l’aïllament a la llar que moltes dones que 
han realitzat la reagrupació familiar pateixen.  
 
Finalment, val a dir que l’entitat Creu Roja ha estat treballant també amb el col·lectiu de dones 
magribines en mediació en temes relacionats amb la maternitat a través de l’associació ‘Garraf 
Plural’. Les activitats d’aquesta associació en l’actualitat però, es troben aturades per una 
problemàtica interna a l’associació fruït d’un conflicte de lideratge de l’actual persidenta amb 
altres homes de la mateixa associació que no acceptaven la seva presidència.  
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NUCLIS DE CONVIVÈNCIA 

 
La família característica dels països del sud es la família extensa modificada. És a dir, la família 
nuclear però que manté uns lligams de relacions molt fortes amb la família extensa (relacions 
primàries). Això permet mantenir (quan les circumstàncies, les distàncies, etc., ho permeten) una 
important solidaritat entre les dones de la família per donar-se suport a l’hora de dur endavant 
la triple jornada (treball productiu, reproductiu i activitats associatives, en la cura de les 
criatures, de la gent gran, etc.). 
 
Durant les últimes dècades, i degut a causes diverses, han tingut lloc molts canvis a les formes 
de convivència, amb una tendència de reducció en la dimensió mitjana de les llars. Una de les 
qüestions més significatives i vinculades a aquest fet, té a veure amb les transformacions 
experimentades a la vida de les dones.  
 
Taula 3.7. Llars segons nombre de persones. Vilanova i la Geltrú,  1996 i 2001. 
Nº PERSONES 1996 % 2001 % 
1 persona 2.664 16,1% 4.279 21,2%
2 persones 4.530 27,4% 5.778 28,7%
3 persones 3.737 22,6% 4.565 22,7%
4 persones 3.778 22,8% 3.936 19,5%
5 persones 1.313 7,9% 1.109 5,5%
6 o més 517 3,1% 487 2,4%

TOTAL 16.539 100 %  20.154 100%
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
L’any 2001 a Vilanova i la Geltrú hi ha una total de 20.154 llars, de les quals el 21,2% estan 
formades per una persona, el 28,7% per dues persones, el 22,7% per tres, el 19,5% per quatre 
persones i el 7,9% per 5 i més persones.  La dimensió mitjana de les llars, l’any 2001 és de 2,68 
persones, mentre que l’any 1996 era de 2,9. S’observa, per tant, una disminució de la mitjana de 
membres que composen una llar, tendència comuna a la resta de Catalunya.  
 
 
 

Llars unipersonals 

 
Taula 3.8. Llars unipersonals per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

DONES HOMES EDAT 

 % col  % col 

 
TOTAL 

menors de 20 anys 13 0,5% 34 1,9% 47
entre 20 i 29 158 6,2% 256 14,7% 414
entre 30 i 44 395 15,6% 606 34,7% 1.001
entre 45 i 64 483 19,1% 443 25,4% 926
entre 65 i 74 651 25,7% 211 12,1% 862
més de 75 anys 835 32,9% 194 11,1% 1.029
TOTAL 2.535  100% 1.744  100% 4.279
Font: Web de l'Instituto Nacional de Estadística, INE. Elaboració pròpia. 
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L’any 2001, 4.279 llars de la ciutat són unipersonals, el que significa que una de cada cinc llars 
està formada per una persona sola. Respecte l’any 1996, aquest tipus de llars gairebé s’ha 
duplicat, fonamentalment per l’envelliment de la població i el conseqüent augment de 
persones grans que viuen soles, sobretot dones, i perquè cada cop més persones solteres opten 
per viure soles, com es veurà a continuació. 
 
 
Taula 3.9. Llars unipersonals i estat civil. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

DONES HOMES TOTAL 

ESTAT CIVIL nº % col. 
% del 
 total. nº % col. 

% del 
 total. nº %files 

solter/a 691 27,3% 16,1% 866 49,7% 20,2% 1.557 36,4%
casat/da 186 7,3% 4,3% 231 13,2% 5,4% 417 9,7%
vidu/a 1.417 55,9% 33,1% 286 16,4% 6,7% 1.703 39,8%
separat/da 138 5,4% 3,2% 234 13,4% 5,5% 372 8,7%
divorciat/da 103 4,1% 2,4% 127 7,3% 3% 230 5,4%
TOTAL 2.535 100% 59,2% 1.744 100% 40,8% 4.279 100%
Font: Web de l'Instituto Nacional de Estadística, INE. Elaboració pròpia. 
 
 
En termes globals, les llars unipersonals estan ocupades més per dones que per homes (59,2% i 
40,8%, respectivament). Si observem les característiques d’edat i estat civil trobem importants 
diferències entre els dos sexes:  

 Principalment, les persones que viuen soles a Vilanova i la Geltrú o estan compreses entre el 
30 i els 50 anys o bé són més grans de 65 anys. Aquests dos perfils corresponen a dos models 
de vida diferenciats: d’una banda, persones solteres d’edat adulta que viuen soles, o bé 
gent gran que està vídua. 

 
 Per edats, fins els 64 anys el nombre d’homes que viuen sols supera el de dones, mentre que 

a partir dels 65 anys es dóna la tendència contrària, ja que hi ha moltes més dones grans 
que viuen soles que homes. Concretament el 78,6% de les llars unipersonals de persones de 
65 anys i més estan formades per dones. La proporció augmenta, com veiem, entre la 
població major de 75 anys (el 81,1% són dones).  

 
 La majoria de persones que viuen soles són dones vídues de més de 65 anys. Donada la 

major esperança de vida de les dones i la suposada més gran autonomia per desenvolupar-
se en l’àmbit privat quan es viu sola, la major part de les llars unipersonals de gent gran estan 
formades per dones. El reduït nombre d’homes vidus en llars unipersonals en comparació 
amb les dones es deu a que hi ha més vídues que vidus i al fet que segurament molts 
d’aquests homes en quedar-se vidus passen a viure amb altres familiars, molt sovint per la 
manca d’autonomia en l’àmbit privat, o formen altres unitats familiars. 

 
 Les llars unipersonals d’homes en canvi es concentren entre els 30 i els 64 anys, i són homes 

solters principalment. El nombre d’homes solters en llars unipersonals (866) és una mica 
superior al de dones  en la mateixa situació (691). El nombre de llars unipersonals formades 
per homes separats i solters és superior al de les dones, perquè en aquestes edats, al 
moment de la separació, les dones constitueixen, majoritàriament, llars monomarentals.  
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Llars de més d’una persona  

Entre les llars de més d’una persona podem distingir entre les llars no familiars i les familiars. A la 
ciutat l’any 2001 hi havia comptabilitzades un total de 4.968 llars no familiars, xifra que ha 
augmentat molt des de l’any 1996 (havien 2.894 llars d’aquest tipus). Aquestes llars són 
generalment unipersonals, i una minoria són persones sense cap parentiu que cohabiten (amics 
i amigues, entre d’altres...). 
 
 
Taula 3.10. Llars segons tipus. Vilanova i la Geltrú, 1996- 2001. 
   1996 % col. 2001 % col. 
SENSE NUCLI FAMILIAR 2.894 17,5% 4.963 24,6%
unipersonals 2.664 16,1% 4.279 21,2%
més de dues persones 230 1,4% 684 3,4%
AMB UN NUCLI FAMILIAR 13.285 80,3% 14.758 73,2%
parelles sense fills/es 3.779 22,8% 4.744 23,5%
parelles amb fills/es 8.047 48,7% 8.156 40,5%
mares soles amb fills/es 1.182 7,1% 1.521 7,5%
pares sols amb fills/es 277 1,7% 337 1,7%
AMB MÉS D'UN NUCLI 360 2,2% 433 2,1%
TOTAL 16.539 20.154
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
La tipologia de llar majoritària a Vilanova i la Geltrú és la de parella amb fills i/o filles, en concret 
el 40,5% de les llars són així, mentre que en segon lloc trobem les llars que estan formades per 
parelles sense descendència, un 23,5%. Comparant aquestes dades amb el 1996, disminueix la 
proporció de parelles que tenen fills i/o filles mentre que les parelles sense descendència es 
mantenen estables6.  D’altra banda, les llars monomarentals, monoparentals i amb més d’un 
nucli es mantenen estables. 
 
D’aquestes dades, doncs, es desprèn que una gran part de la població adulta es troba en una 
etapa del seu cicle vital on les tasques reproductives giren entorn la cura i la criança dels fills i 
filles. Per aquest motiu és important analitzar la dimensió dels agrupaments familiars a on es 
realitza la reproducció de les persones: 
 
 
Taula 3.11. Tipus de llars amb un nucli familiar i fills/es menors de 16 anys. Vilanova i la Geltrú, 2001. 
Tipus de llars Total % col. 
Amb un nucli parella/matrimoni 8156 81,4%
Amb un nucli de mare sola 1521 15,2%
Amb un nucli de pare sol 337 3,4%
Total 10.014 100%
Font: Instituto Nacional de Estadística, INE. Elaboració pròpia. 
 
 

                                                           
6 Cal precisar que totes les tipologies de llars en nombre global augmenten des del 1996 a causa de l’augment 
demogràfic. Nosaltres analitzem les xifres relatives, sobre  la proporció global de les llars.    
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A aquestes dades observem que, del total de llars amb un nucli familiar amb fills i/o filles menors 
de 16 anys, el 81,4% corresponen a llars d’una parella amb descendència, un 15,2% està format 
per un nucli de mare sola i només un 3,4% correspon a nuclis de pare sol.  
 
 
Taula 3.12.  Edat Mitjana a la Maternitat (EMM). Vilanova i la Geltrú, 1997-2002. 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002
EMM 28,9 30,2 30,4 30,3 30,7 30,3
Font: Padró Municipal d’habitants. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (dades 2004). Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 3.13. Persones nascudes vives segons l'estat civil de la mare. Vilanova i la Geltrú, 1999- 2003. 

ANY CASADES % 
NO 

CASADES % 
NO 

CONSTA % TOTAL 
2003 481 71,9% 185 27,7% 3 0,4% 669
2002 454 72,5% 171 27,3% 1 0,2% 626
2001 411 75% 137 25% 0 0% 548
2000 464 79,2% 120 20,5% 2 0,3% 586

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
L’edat mitjana a la maternitat ha augmentat des dels 28,9 anys el 1997 fins els 30,3 l’any 2002. La 
incorporació de les dones al mercat laboral, la difícil conciliació dels temps i la manca de 
corresponsabilitat, l’elevat cost de la vida, entre d’altres factors, fan que moltes dones retardin 
l’edat a la maternitat. D’altra banda, en la taula 3.13 veiem com el nombre de dones que són 
mares i no estan casades ha augmentat en els darrers anys. Mentre que l’any 2000 el 20,5% dels 
nadons nounascuts tenien una mare no casada, aquesta xifra puja al 27,7%  l’any 2003.  
 
Tot i que el model de convivència hegemònic continua sent la família nuclear formada per una 
parella heterosexual casada amb els seus fills i/o filles, cada vegada ens trobem més 
freqüentment amb d’altres models de família que, o bé presenten formes efectivament 
novedoses, o bé ja existien en altres èpoques però es mantenien més invisibilitzats. És el cas de 
els parelles homosexuals i lesbianes, les mares solteres, entre molts d’altres. 
 
 
 
 
Les famílies monomarentals  
 
 
Taula 3.14. Llars Monomarentals i monoparentals en relació al total de llars. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

tipus de llar total 
%sobre llars  

monom. 
%sobre  

el total de llars 
monomarentals  1.717 80,3% 8,5%
monoparentals  421 19,7% 2,1%
totals monomarentals i monoparentals  2.138 100% 10,6%
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
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La gran majoria de les famílies amb una sola persona responsable de la mateixa, estan a càrrec 
de dones. Podríem dir que aquesta és una realitat compartida a tot arreu, i que succeeix també 
a Vilanova i la Geltrú. El 10,6% de les llars del municipi són monoparentals/monomarentals, i dins 
d’aquestes el 80,3% estan a càrrec de dones, mentre que només un 19,7% estan a càrrec 
d’homes. 
 
 
Taula 3.15. Llars monomarentals i monoparentals per sexe i estat civil. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

Estat civil dones %col. homes %col. total %col.
solter/a 198 11,5% 60 14,3% 258 12,1%
casat/da 241 14% 141 33,5% 382 17,9%
vidu/a 620 36,1% 119 28,3% 739 34,6%
separat/da 405 23,6% 59 14,0% 464 21,7%
divorciat/da 253 14,7% 42 10,0% 295 13,8%

Total 1.717 100% 421 100% 2.138 100%
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
Ara per ara, a Vilanova i la Geltrú existeixen dos perfils generals de llars monomarentals en 
relació a l’estat civil de les dones: 

• La majoria de progenitores d’aquestes llars són dones joves o de mitjana edat que són 
separades o divorciades amb fills i filles al seu càrrec (38,3%). Aquestes famílies 
monomarentals poden ser un col·lectiu en risc d’exclusió social si considerem que el sol fet 
de produir-se una separació o un divorci significa una pèrdua del nivell de vida de les dones 
accentuada si hi ha càrregues familiars o la dona ocupa un lloc subsidiari en el mercat de 
treball.  

• L’altre perfil majoritari de llar monomarental el de dones vídues, les quals poden viure en 
amb el seu fill o filla per tal que es facin càrrec d’elles, dada que resulta significativa dins 
l’actual context d’envelliment progressiu de la població. L’any 2001, el 23,6% de llars 
monomarentals de la ciutat estan habitades per una dona vídua amb els seus fills i/o filles. A 
partir de l’Informe de detecció de les necessitats de la població major de 65 anys de 
Vilanova i la Geltrú (2005), podem conèixer que al municipi una de cada tres persones de 85 
anys o més viu amb algun/a fill o filla. Aquesta situació també es dóna quan els fills i filles 
adultes no s’han independitzat encara del niu matern.  

 

En definitiva, a Vilanova i la Geltrú es poden observar certes transformacions de les estructures 
familiars i en les formes de convivència, paral·leles a les que es produeixen a la societat en 
general i que es reflecteixen en el nombre cada vegada major de llars unipersonals i 
monoparentals/monomarentals, la major presència de parelles de fet, parelles del mateix sexe, 
etc. Cada cop, així mateix, hi ha més dones que fan un recorregut de vida en solitari, o  bé 
dones que protagonitzen la maternitat sense una parella estable. Tot i així, els models 
tradicionals continuen sent majoritaris al municipi.  
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VIOLÈNCIA FAMILIAR, VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE 
 
El terme ‘violència familiar’ fa referència a totes les formes de relacions abusives que es donen 
entre els/les membres d’una família. Abús es tota forma d’interacció emmarcada en un context 
de desequilibri de poder que, per acció o omissió ocasionen dany físic o psicològic a altres 
membres de la relació. La violència familiar presenta diferents manifestacions: física, 
psicològica, sexual, emocional, econòmica, etc., encara que socialment no totes estan 
igualment reconegudes com a violència. Les relacions abusives poden afectar a diferents 
membres d’una mateixa unitat familiar però fonamentalment afecten les dones i la infància. 
Actualment aquesta violència està augmentant vers les persones grans.  
 
La violència domèstica és aquella violència (maltractaments de tot tipus) que es dóna de forma 
unidireccional de l’home vers la dona en l’àmbit domèstic. La violència domèstica és una de les 
formes de la violència de gènere.   
 
Malgrat l’abast del problema, no només pels alts nivells de violència que s’estan fent visibles sinó 
també perquè es una manifestació d’una violència estructural vers les dones7 i d’una 
desigualtat entre els sexes encara molt present en la nostra societat, existeixen poques dades al 
respecte ja que ha estat silenciat (i sovint encara ho està) i fins fa poc no ha estat considerat 
una problemàtica social sinó una realitat familiar i privada.  
 
És fonamental, també, trencar amb molts mites i creences falses que fan que amb molta 
freqüència aquesta violència vers les dones quedi justificada. Molt sovint se l’associa i justifica en 
base a factors de dependències toxicològiques com el consum excessiu d’alcohol. L’alcohol 
mai és la causa de la violència vers les dones sinó que pot ser un detonant de la mateixa. Per 
tant, la relació entre alcohol i violència no és directa sinó que és indirecta. També s’associen les 
situacions de violència amb situacions d’estrès emocional, ingressos econòmics baixos o 
acceptació de la dona de la situació de violència. No hi ha un perfil d’agressor i víctima 
determinat per l’adscripció social, cultural, ètnica, ideològica o similars, sinó que la violència 
s’aprèn: s’aprèn en els missatges socials i culturals transmesos pels més variats canals, s’aprèn 
jugant, violant les normes de relació establertes i pactades; s’aprèn observant la convivència 
familiar (del nucli o extensa); s’aprèn de la televisió i la resta del mitjans de comunicació. En 
definitiva, s’aprèn en base a la situació d’inferioritat jeràrquica de les dones. 
 
A Vilanova i la Geltrú l’any 1997 es va realitzar el PROTOCOL D’ACTUACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 
EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR I SOCIAL. Aleshores estava liderat per la Policia Local 
però posteriorment ha estat promogut pel Pla d’Equitat i compost pel següents agents: 

- Servei d’Informació 
- Serveis Socials 
- Serveis Policials 
- Assessorament Psicològic 
- Assessorament Legal 
- Serveis Sanitaris 
- Sistema Judicial 

 
Es tracta d’un document que recull i sistematitza les actuacions dels i les professionals en 
l’atenció a les dones víctimes de la violència domèstica a Vilanova i la Geltrú. En el procés de 

                                                           
7 La violència física vers les dones, de la qual se’n fa un tracte sensacionalista i no adequat als mitjans de comunicació, 
és només la punta del iceberg de la violència vers les dones a tots els àmbits de la vida, i que molt sovint, no figuren a les 
estadístiques.   
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disseny del Protocol i en la implementació del mateix s’ha fet servir una metodologia transversal 
a través de la constitució de la comissió interdisciplinària formada pels agents abans esmentats. 
El Protocol estableix quines han de ser les línies d’actuació que han de tenir presents totes les 
persones que, per raó de la seva tasca, es trobin davant d’un problema de violència de gènere 
i de maltractaments en l’entorn familiar. No només persegueix coordinar les actuacions i 
alleugerir l’impacte ocasionat quan la situació de violència ja s’ha produït, sinó també, en una 
fase anterior, sensibilitzar, prevenir i detectar precoçment els riscos i posteriorment aconseguir un 
seguiment adequat a la víctima. És important, a més de disposar del Protocol, tenir els recursos –
personals, econòmics, temps, espai- per poder posar-lo en pràctica adequadament.  
 
La darrera revisió del protocol data de Juny del 2004 i actualment s’està realitzant una 
actualització del mateix a través de l’assessorament d’una empresa. Així mateix, s’ha rebut 
formació en la temàtica per part de persones i associacions expertes, com el professor de la 
Universitat de Buenos Aires Jorge Corsi o l’Associació de Dones contra la Violència Familiar 
Tamaia. 
 
 
Taula 3.15. Dades de violència vers les dones de la Policia Local. Vilanova i la Geltrú, 
                   2004 i Gener- Maig 2005. 

Tipus Any 2004 Gener- Maig 2005 
Intervencions 96 25 
Maltractament a l’àmbit de la llar  24 dones 14 dones 
Violència física/psíquica a l’àmbit de la llar n.d. 2 dones 
Agressions sexuals fora parella n.d. 2 homes 
Detencions 13 homes 11 homes 
Ordres allunyament n.d. 27  
Trencament mesures cautelars 14 homes 9 homes 
Font: Policia Local de Vilanova i la Geltrú, Maig 2005. Elaboració pròpia. 
 
 
De les dades presentades de la violència domèstica i de les entrevistes realitzades a agents 
implicats en el protocol destaquem: 
 
 La Policia Local de Vilanova i la Geltrú va dur a terme 96 intervencions relacionades amb la 

violència vers les dones l’any 2004, mentre que de Gener a Maig del 2005 es van realitzar 
25.  

 
 Dels casos registrats per la Policia l’any 2004, 24 foren casos de maltractament a l’àmbit de 

la llar, mentre que fins el Maig del 2005 foren 14. Per aquest període, s’enregistraren 2 casos 
de dones víctimes de violència física/psíquica a l’àmbit de la llar.  

 
 Enguany s’han dut a terme 2 agressions sexuals fora de la parella. Aquest tipus de violència 

està augmentant al municipi i sol donar-se en llocs aïllats i amb poca il·luminació, com la 
platja o els parcs i de nit. 

 
 El 2004 es detingueren, en relació a la violència en l’àmbit de la llar,  13 homes i cap dona, i 

pel període del 2005, 11 homes.  
 
 El 2005 existeixen 27 ordres d’allunyament, i 9 homes han trencat les mesures cautelars. 

L’any passat foren 14 homes qui les trencaren. 
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 Fonts municipals recorden 3 casos d’homicidi com a conseqüència de la violència vers les 

dones a Vilanova i la Geltrú, i una d’elles va ser assassinada aquest any. 
 
 L'edat mitjana de les dones víctimes de violència és entre els 20 i 35 anys. Aquest tipus de 

violència es dóna cada cop més vers dones joves.  
 
 La majoria de casos es donen en un context de separació de la parella o en parelles ja 

separades.  
 
 S’observa una heterogeninetat de perfils d’agressor: pertanyen a diferents grups socials, 

amb nivells adquisitius mitjos, alts i baixos, amb nivells d’instrucció alts, baixos i mitjos també.  
 
 Els homes migrats suposen aproximadament el 50% de les denúncies a Vilanova i la Geltrú 

(sobretot d’Equador i Colòmbia), la resta serien d’homes nascuts a Espanya. Pel que fa a 
les dones migrades extracomunitàries i en especial a aquelles que es troben en situació 
administrativa irregular, el fet que denunciïn és encara menys probable. El motiu és, per una 
banda, la por a ser deportades (encara que jurídicament dones que no tinguin permís de 
residència i denunciïn no poden ser deportades); les persones que no tenen papers viuen 
amb aquesta por i amenaça constants. Per l’altra, l’important aïllament social en què sovint 
es troben i per tant la manca de recolzament de tot tipus que tenen. Elles també pateixen 
la doble victimització, agreujada pel fet de ser persones migrades,  i moltes vegades no 
tenen xarxa de dones que les recolzi.  

 
 
Tanmateix és més que probable que els casos reals siguin més nombrosos que els recollits pels 
serveis públics, ja que sovint hi ha una manca de denúncies perquè la doble victimització (o 
victimització secundària), tant per part de les institucions com de la societat en general, fa que 
moltes dones optin per no realitzar denúncies. Per tal que no es produeixi aquesta doble 
victimització, és imprescindible conèixer amb profunditat les causes de la violència (violència 
estructural i social vers les dones) que la fan possible i posar a l’abast de les dones tota la 
informació sobre les opcions de les quals disposen per sortir d’una situació de violència 
domèstica. 
 
A més a més cal precisar que actualment el registre dels casos no es fa de forma informatitzada 
i no es fa servir una base de dades comuna entre els diferents agents del protocol. Això dificulta 
el tenir un enregistrament unitari de les dades i, per tant, es difícil concretar el nombre real de 
casos de violència o maltractament que es donen a la ciutat.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és molt actiu en la provisió de serveis relacionats amb la 
violència vers les dones. Dins la línia de l’atenció directa disposa de serveis d’assessorament 
psicològic i jurídic per a les dones víctimes de violència i un Grup d‘Ajuda Mútua per a dones 
matractades, teràpia grupal en la que participen al voltant de 10 dones.  
 
A través del Pla d’Equitat es desenvolupen diverses actuacions de prevenció i sensibilització. 
Destaquen els tallers de prevenció de violència en la parella jove als instituts i el premi ‘Carta a 
un maltractador’, en col·laboració amb l’Associació de Dones La Frontissa i les llibreries, que 
consisteix en la redacció de cartes a un home maltractador per part de l’alumnat de les 
escoles, de les quals una és premiada en un acte oficial i publicada la diari. A més a més, dins la 
línia de la sensibilització de la violència vers les dones es realitzen campanyes, xerrades, 
seminaris, etc.  
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La Policia Local desenvolupa el Programa d’Atenció Policial a la Dona, que ofereix assistència a 
les dones víctimes de violència (assessorament, derivació, acompanyaments, denúncies, etc.). 
Destaca positivament un servei d’atenció a la víctima que consisteix en visites cada 2 mesos a 
les dones per fer seguiment de la seva situació, veure com està, si ha tingut problemes amb 
l’ordre d’allunyament, etc. 
 
Els recursos d’allotjament amb els que es compta a nivell local és una habitació llogada a un 
hotel de Vilanova i la Geltrú, i des del Consell Comarcal existeix un conveni amb una empresa 
per oferir habitatge d’urgència a pisos a Barcelona. No es disposa, tanmateix, d’una casa 
acollida ni d’una llar d’emergència a nivell local ni comarcal, i es fan servir aquests recursos a 
nivell provincial. Segons valoracions recollides durant el procés d’entrevistes, es detecta una 
saturació del recursos disponibles d’acollida i la conveniència de disposar d’una casa 
d’acollida a  nivell comarcal. Així mateix, no hi ha ajuts a l’habitatge específics per les dones 
que han patit la violència domèstica, però els ajuts s’ofereixen a tota la població que ho 
requereix, ja que des de l’Ajuntament no es considera que hagin de ser recursos específics per a 
elles. 
 
Cal esmentar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té en previsió la creació d’una Oficina 
per la Promoció de l’Equitat que coordini i assessori en temes de violència de gènere al municipi, 
amb personal nou, de cara l’any vinent.  També hi ha en previsió la futura construcció (a l’any 
2008) d’una Plataforma de serveis, gestionada pel Consorci de Serveis a les Persones (format per 
l’Ajuntament de VNG, la Fundació Hospital de Sant Antoni Abat i el Consorci Hospitalari de 
Catalunya), que inclourà un equipament d’acollida d’urgència per a dones maltractades i els 
seus fills i filles, i un Punt de Trobada.   
 
D’altra banda a Vilanova existeix l’associació de dones ‘La Frontissa’ qui, entre d’altres accions, 
fa atenció a dones víctimes de la violència un dia a la setmana, amb un funcionament similar a 
un grup d’ajuda mútua. És essencial l’existència d’espais de socialització on les dones puguin ser 
escoltades, on les dones puguin parlar, puguin fer visibles les seves problemàtiques que per raó 
de gènere són comuns a la gran majoria d’elles. Cal crear instàncies on les dones que 
decideixen trencar amb les pautes socialment establertes i que tinguin un model familiar i de 
vida diferents no es sentin soles ni aïllades.  
 
Aquesta entitat, junt amb agents públics comarcals, ha participat en l’elaboració d’un Protocol 
d’atenció a dones víctimes de violència familiar a la comarca del Garraf que té l’objectiu de 
crear una xarxa d’actuació en violència familiar a nivell comarcal. Sabem també que en 
l’actualitat s’està elaborant una Guia de Recursos per a la Violència a nivell comarcal. 
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  3.3. RESPOSTES APORTADES 
 

SERVEIS/ PLANS/ 
PROGRAMES/PROJECTES 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 GÈNERE/ EQUITAT  

PLA D’EQUITAT 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Integrar la promoció de l’equitat en les polítiques 
i pràctiques quotidianes de la institució municipal 
i la ciutadania. 

 Evitar els desequilibris i desigualtats existents en la 
nostra comunitat, involucrant tant a les dones 
com als homes. 

 Acabar amb qualsevol tipus de discriminació. 

 Atenció directa a les dones víctimes de 
violència. 

 Sensibilització i formació sobre la violència 
vers les dones: Carta a un maltractador, 
tallers de prevenció, etc. 

 Coordinació del Servei d’Assessoria Jurídica. 
 Curs de gènere al campus Universitari de la 

Mediterrània. 
 Projecte ‘La Història a les Nostres mans’. 
 Taller i material didàctic ‘La Memòria del 

Futur’.                                                                        
 Commemoració dies internacionals de 

dones. 
 Etc. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 
EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA FAMILIAR I 
SOCIAL  
 Ajuntament del Vilanova i la Geltrú  
 Altres agents 

 

 Millorar els mecanismes d’assistència i prevenció 
que existeixen a la ciutat 

 Aconseguir que els i les professionals
implicats/des actuïn en una mateixa línia, 
donant un tractament multidisciplinar al
fenomen de la violència. 

 
 Coordinació amb agents implicats. 

 
 Assessorament psicològic. 

 Atenció directa amb dones i familiars. 

 Assessorament jurídic per a dones. 

 Formació de professionals. 
 Etc. 

PROTOCOL D’ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA FAMILIAR A LA COMARCA DEL 
GARRAF 
 Consell Comarcal del Garraf 

 

 Impulsar la coordinació que permeti proposar 
accions eficaces en quant a l’atenció, 
informació, derivació, protecció, acollida i 
inserció psico-socio-laboral de les dones en 
situació de violència familiar. 

 Proposar la unió d’esforços per rendibilitzar els 
recursos de la comarca. 

 Promoure una metodologia de treball, 
intervenció i formació que eviti la victimització 
secundària i el pelegrinatge de la dona 
maltractada. 

 Creació d’una xarxa d’actuació en violència 
familiar a nivell comarcal. 
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 SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 GÈNERE/ EQUITAT (cont.)  

SERVEI D’ORIENTACIÓ PISCOLÒGICA 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

Atenció i suport emocional 
 Atenció a persones (parella/familia,…) 
 Atenció individual i/o grupal a dones que 

precisen una atenció emocional  com a 
conseqüència de  situacions de discriminació 
per raó de gènere: situacions de conflictes de 
parella, problema de relacions amb fills i filles, 
manca de suport familiar, càrregues familiars...  

 Prevenció de transtorns mentals severs (TMS) 
Atenció i suport psicològic 
 Tractament temporal quan precisen d’una 

atenció psicològica- terapèutica, fruit 
d’experièncie  que impedeixen viure i prendre 
decisions d’una forma “normalitzada”.  

 Programa específic per a dones que han viscut 
situacions de violència de gènere 

 Atenció i assessorament 
 Tractament 
 Derivació a altres serveis especialitzats 
 Suport als equips de serveis socials, 

Assessoria Jurídica  
         tècniques  del Pla d’equitat 
 

SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
 Pla d’Equitat 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 
 Diputació de Barcelona 

 Orientar en temes jurídics, especialment sobre 
aspectes en l’àmbit familiar. 

 Informació, orientació i assessorament en els 
temes següents: separacions, herències, 
maltractaments, custòdia de fills i filles, 
problemes derivats de l’habitatge, del treball, 
assetjament sexual, etc. 

GRUP D’AJUDA MÚTUA PER A DONES
MALTRACTADES 

 • Oferir un espai de treball a partir de les situacions 
diverses de les participants a través del qual i des 
del suport mutu reconstrueixen també xarxes de 
relació.  

 Pla d’Equitat 
  
  

 Teràpia grupal en la  que participen al voltant 
de 10 dones. 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 GÈNERE/ EQUITAT (cont.)  
PROGRAMA D’INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA FAMILIAR 
 Pla d’Equitat 
 Altres 

 

 Conscienciar a la comunitat que la violència 
familiar és un greu problema social i la causa de 
molts altres. 

 Oferir mitjans pedagògics per a fer front a les 
causes i a la violència familiar. 

 Tallers de prevenció de violència en la parella 
jove. 

 Campanya del Llaç blanc. 
 Elaboració d’un díptic amb recomanacions 

per identificar conductes perilloses en els 
primers temps de la relació de parella. 

 Elaboració de punts per a l’equitat, guia 
pràctica on figuren tots els recursos de la 
ciutat. 

  Altres: xerrades, seminaris, tallers, projeccions, 
activitats puntuals, etc. 

PROGRAMA D’ATENCIÓ POLICIAL A LA DONA 
 Policia Local 

 

 Prevenció de les discriminacions per raó de 
gènere i l’atenció a les dones que pateixen una 
problemàtics personal derivada de la seva 
condició de dona. 

 Oferir assistència a les dones que ho sol·licitin. 
 Assessorar en els tràmits a seguir en cada cas. 
 Derivació i acompanyament als serveis 

corresponents: centres sanitaris, serveis 
socials.... 

 Recollir denúncies. 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES- 25 Novembre 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 Sensibilitzar la ciutadania en contra de la 
violència vers les dones. 

 Concentració i lectura del manifest. 
 Exposicions..  
 Xerrades. 
 Tertúlies.  
 Etc. 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  
 8 Març 
 Ajuntament del Vilanova i la Geltrú 

 Commemoració de Dia Internacional de les 
Dones. 

 Concentració i lectura del manifest. 
 Exposicions . 
 Xerrades. 
 Teatre. 
 Cinefòrums. 
 Tertúlies. 
 Etc. 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 AFERS SOCIALS  

SERVEIS SOCIALS 
 EBASP Llevant 
 EBASP Mar 
 EBASP Ponent 

 

 Aconseguir el màxim benestar social per a totes 
els ciutadans i ciutadanes de l’àrea territorial 
que comprèn el servei. 

 Ofereixen informació, assessorament i 
derivació dels recursos existents a la 
comunitat, amb relació a qualsevol aspecte 
de tipus social, relacional, econòmic, etc. 

 Ajuts econòmics 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 
 Consorci de Serveis a les Persones 

 
 

 Desenvolupar tasques assistencials, preventives i 
educatives per mantenir la persona usuària en el 
seu medi, millorant la   seva qualitat de vida. 

 Ajuda personal (higiene personal, suport 
personal i/o familiar, acompanyament fora 
de la llar, suport a les mancances 
d’autonomia física, donar el menjar, 
recuperar i/o adquirir hàbits, control de la 
medicació/ alimentació). 

 Ajuda a la llar (ordre i neteja de la llar i cura 
de la roba, compra i preparació d’àpats, 
organització de l’administració de la llar). 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut  

 

 Facilitar el contacte les 24 hores del dia a 
persones que estan soles i que tenen problemes 
de malaltia o discapacitat. 

 Instal·lació d’un aparell que permet contacte 
amb una centraleta en cas de necessitat. 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE RENDES 
MÍNIMES D’INSERCIÓ (PIRMI) 
 Generalitat de Catalunya 

• Regidoria d’Afers Socials i Salut  

 Resoldre els problemes personals que motiven 
algunes de les situacions de dificultat, procurant 
que les persones ateses puguin assolir la plena 
autonomia personal, familiar, econòmica i social. 

 Detecció casos 
 Gestió 
 Seguiment 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 INFÀNCIA/ADOLESCÈNCIA  

PLA D’INFÀNCIA 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

 Establir les prioritats a curt i mig termini pel que fa a 
les actuacions en relació als infants del municipi. 
 Incorporar una visió més estratègica i de llarg 

termini per a l’adequació d’aquest, per tal que la 
infància cobreixi allò que li correspon per dret: 
educació, lleure, cultura, salut, accés a la 
informació i a la participació en allò que els 
afecta. 

Serveis en relació a8:  
 El nucli familiar 
 La salut 
 Educació formal i no formal 
 Sòciocultura 
 Mediurbà i marc legislatiu 
 

 
 

INFORME SOBRE LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA  
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 Institut d’Infància i Món Urbà 

 Donar elements diagnòstics sobre la situació i 
condicions de vida dels menors del municipi que 
permetin conèixer millor les seves necessitats i 
aportin elements per redefinir i millorar l’actual 
Pla d’Infància. 

 Treball de camp, anàlisi i elaboració d’un 
informe. 

SERVEI HOLA NADÓ 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Informar i orientar els pares i mares sobre els 
serveis existents a la ciutat dirigits a la infància i a 
la família, i assessorar-los sobre la cura dels 
nadons. 

 Entrevista amb Serveis Socials. 
 Visita a domicili i entrega d’una Guia de 

Serveis per a la Primera Infància. 
 Informació, suport i orientació. 

                                                           
8 Els diferents serveis estan detallats a la resta de capítols de l’auditoria segons l’àmbit d’actuació. 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 GENT GRAN  

PLA DE GENT GRAN 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 Vetllar per la qualitat de vida de les persones 
grans de la ciutat, abastant els dispositius i els 
recursos necessaris a tres nivells: informatiu, 
preventiu i assistencial. 

 Potenciar les actuacions per a la preservació de 
les capacitats personals i socials de les persones 
grans i estimular les relacions intergeneracionals. 

 Afavorir la participació activa i la implicació 
social de les persones grans a la ciutat. 

Línies estratègiques:  
- Estudi d’habitatge i recursos de suport. 
- Preservar capacitats físiques i psíquiques. 
- Reconèixer la importància social. 
- Evitar internaments innecessaris. 
- Desplegament i manteniment de 

capacitats personals, culturals i de 
socialització. 

- Afavorir les relacions intergeneracionals 
- Enriquir valors per a una convivència en 

equitat. 
- Propiciar la mútua col·laboració entre 

entitats i l’associacionisme de la gent gran. 
- Potenciar la participació activa. 
- Propiciar l’accés a la informació útil de 

forma directa i personalitzada. 
INFORME DE DETECCIÓ DE LES NECESSITATS DE 
LA POBLACIÓ MAJOR DE 65 ANYS   
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 Diputació de Barcelona 

 Obtenir un coneixement dels problemes,
necessitats i situacions de les persones 

 
grans del 

municipi. 
 Descriure la situació actual i les perspectives 

socials de la gent gran. 
 Detectar quines són les persones grans amb 

menor o major grau d’atenció i quina atenció 
requeririen dels Serveis Socials. 

 Tenir un instrument vàlid de suport per a la 
planificació i execució de projectes i serveis 
adreçats a la gent gran del municipi. 

 Treball de camp, anàlisi i elaboració d’un 
informe. 

 Recomanacions per a l'actuació municipal 
de la corporació a curt, mig i llarg termini. 

VOLUNTARIAT D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN 
NECESSITADA 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut  
 Regidoria del Pla de la Gent Gran 
 Fundació Privada Amics de la Gent Gran 

 

 Potenciar accions que permetin preservar l’estat 
de benestar de les persones grans, mantenint-les 
el màxim de temps possible en el seu entorn 
habitual i evitant internaments innecessaris. 

 Tasques de voluntariat de suport personal, 
acompanyament, conversa... 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 GENT GRAN (cont.)  

AJUTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL 
D’AVIS 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Facilitar una adequada alimentació de les 
persones grans, així com potenciar els vincles 
socials a través de la relació amb altres persones. 

 

 Concessió d’un ajut econòmic per a aquelles 
persones que tenen dificultats econòmiques 
per tal que puguin utilitzar el menjador del 
Casal d’Avis de Can Pahissa.  

 El servei funciona tots els dies de la setmana 
inclosos els festius.  

 Hi ha servei de transport per a les persones 
discapacitades que no s’hi poden desplaçar 
pels seus mitjans.  

 
SERVEI DE MENJARS A DOMICILI 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut  

 

 Mantenir les persones en el seu domicili el màxim 
de temps possible, millorant la qualitat de la seva 
alimentació. 

 

 

 Facilitar els àpats del migdia de tota la 
setmana, a partir de sistema de línia freda 
(repartiment una vegada per setmana i 
retermalització dels aliments amb 
microones) 

SERVEI DE NETEJA DE LA LLAR 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut  
 Consorci de serveis a les persones 

 Procurar un entorn net i ordenat a les persones 
grans i/o discapacitades que viuen soles, i evitar 
el risc d’accidents en la realització de la neteja 
domèstica. 

 La realització de les tasques d’higiene 
domèstica i el manteniment de l’ordre en 
l’habitatge per part d’un/a auxiliar de la llar. 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

 IMMIGRACIÓ/ DRETS CIVILS  

OFICINA DE DRETS CIVILS 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 Promoure la difusió dels drets de la persona.  
 Afavorir i potenciar les iniciatives ciutadanes que 

tinguin per objecte la defensa, promoció i difusió 
dels drets humans dins l’àmbit de Vilanova i la 
Geltrú. 

 Vetllar per la preservació dels drets de la 
persona, especialment el dret a la igualtat i a la 
no-discriminació, de les ciutadanes i ciutadans 
de Vilanova i la Geltrú. 

 

 Promoció i sensibilització. 
 Participació d’entitats. 
 Atenció a les persones.. 
 Mediació en situacions de queixa per 

discriminació. 
 Orientació jurídica per a la tramitació de 

denúncies per discriminació. 
 

GUIA ÚTIL PER A PERSONES NOUVINGUDES A 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Proporcionar informació a persones nouvingudes 
sobre els seus drets, la ciutat, els serveis i 
equipaments, etc. 

 Elaboració i difusió de la guia. 

PROJECTE CIUTAT A PROP 
 Pla d’Equitat 
 Oficina de Plans d’Acció Ciutadana 
 Càritas 

 Contribuir a incrementar el coneixement de 
serveis, funcionament i tarannà de la ciutat que 
acull les dones migrades. 

 Afavorir punts de trobada per a promoure llaços 
de suport. 

 Crear una xarxa d’intercanvi d’informació i 
solidaritat. 

 Proporcionar eines de comunicació a través de 
la relació humana i de les noves tecnologies. 

 Ensenyament de la llengua castellana i 
catalana. 

 Taller de familiarització amb la informàtica. 
 Rutes d’acompanyament i coneixença dels 

serveis municipals. 
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3.4. TENDÈNCIES DE GÈNERE. PUNTS FORTS I PUNTS A MILLORAR  
 
 

  Les necessitats de la gent gran i les dones curadores 

L’augment de l’esperança de vida provoca que hi hagi un nombre creixent de gent gran, 
majoritàriament dones. Això té algunes repercussions importants: major nombre de dones grans 
vivint soles, sobretot dones vídues, major volum de demandes al SAD (Servei d’Atenció 
Domiciliària) fetes per persones grans (en concret dones), desbordament i cansament de les 
famílies i/o persones curadores de la gent gran amb alt grau de dependència, entre d’altres. 
 
Generalment, el treball reproductor (familiar- domèstic) és assumit per les dones. Això implica 
que moltes de les activitats que quotidianament fan falta per fer possible la reproducció 
biològica i social de les persones siguin realitzades per dones. Moltes de les necessitats 
relacionades amb la cura de la gent gran i/o dependent s’han de resoldre mitjançant 
l’economia familiar o bé amb la xarxa de serveis públics. Però són generalment les dones les 
que supleixen l’absència o insuficiència d’aquests mitjans. Així doncs, la criança dels fills i filles, la 
cura de la gent gran o malalta, són activitats que es duen a terme amb l’esforç i el temps de les 
dones. Les mancances de l’estat del benestar recauen principalment en les dones. 
 
Algunes de les conseqüències que es poden derivar de l’augment de l’esperança de vida són 
les següents:  
 
 SOLEDAT DE LA GENT GRAN: cada cop hi ha més persones grans, i sobretot dones, que viuen 

soles. I de vegades, encara que visquin en família tenen un gran sentiment d’aïllament. 
 
 LLARS UNIPERSONALS: augmenta el nombre de llars d’una persona, especialment les 

formades per dones vídues. 
 
 GRAU DE DEPENDÈNCIA: encara que ha millorat la qualitat de vida de les persones, arriba un 

moment en que el grau de dependència de la gent gran augmenta.  
 
 DONES CURADORES: les dones continuen sent les principals responsables de la cura de les 

persones de la família i, per tant, de les persones grans de la mateixa. Molts cops aquesta 
activitat de curadora va en detriment fins i tot de la seva pròpia salut.  

 
 
La nostra societat està travessada per diferents eixos de discriminació: sexe-gènere, classe 
social, ètnia i també edat. Cal trencar una conceptualització de vellesa en funció del lloc que 
ocupen les persones en l’espai productiu. L’envelliment comporta un nombre creixent de dones 
grans que viuen soles, amb més soledat i amb un factor de risc afegit en la feminització de la 
pobresa.  
 
 
Punts forts 
 
 La major esperança de vida de les persones, la possibilitat de viure més i millor ens situa front 

el repte de redefinir la vellesa i la seva conceptualització social. Significa un potencial de 
persones que poden aportar experiència i saviesa a la comunitat, desenvolupant una tasca 
social d’intercanvi de béns. 
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 L’Ajuntament del Vilanova i la Geltrú, sensible a la problemàtica de la gent gran, ha generat 
polítiques municipals de suport per a prevenir situacions de risc d’exclusió de la gent gran: 
Pla Local de la Gent Gran amb diferents programes, Servei d’Atenció a Domicili (SAD), 
recursos com el Casal d’Avis Can Pahissa, etc. 

 
 Recentment s’ha publicat un Informe de detecció de les necessitats de la població major 

de 65 anys de Vilanova i la Geltrú (2005) que fa una acurat anàlisi de la situació de la gent 
gran a nivell municipal, incloent la perspectiva de gènere.  Aquest informe serà la base per 
actualitzar el Pla Gent Gran i per tant, s’obre la possibilitat d’incorporar perspectiva de 
gènere en el mateix si es segueixen les recomanacions de l‘Informe. 

 
 
 
Punts a millorar 
 
 Segons dades de l’estudi abans mencionat, a Vilanova i la Geltrú hi ha un total de 680 

persones de més de 65 anys totalment dependents, de les quals el 74,7% són dones. 
Aquestes persones presenten problemes d’accés als serveis, fet que provoca la seva 
dependència habitual de familiars i persones veïnes.  

 
  L’estudi també alerta sobre la precarietat i dependència econòmica de la gent gran, però 

molt concretament de les dones ja que perceben més baixes pensions que els homes i viuen 
més anys.  

 
 Així mateix, l’estudi demostra un baix coneixement per part de la gent gran dels diferents 

recursos i serveis dels que disposen (SAD...). 
 
 L’augment de la soledat de les persones grans comporta un risc d’aïllament i de manca 

d’atenció per aquestes persones. El SAD cada cop té més demandes, la qual cosa indica 
que els serveis s’han de seguir desenvolupant per donar suport a les persones afectades 
però també a les curadores, per contribuir així a la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral.  

 
 La població usuària del servei d’atenció domiciliària gratuïta és molt limitada en funció que 

el criteri d’admissió és tenir un nivell adquisitiu molt baix, criteri que exclou a un gran nombre 
d’usuaris/es potencials amb necessitats sociosanitàries a domicili importants. 

 
 Les dones continuen assumint el rol de curadores i això crea molta dependència i situacions 

de cansament en les dones. No existeix al municipi un grup de persones curadores per tal 
d’oferir recolzament i suport. Hem de plantejar-nos qui té cura de la curadora i treballar vers 
una major igualtat en el repartiment d’aquestes tasques entre dones i homes. 
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  El risc d’exclusió social i de feminització de la pobresa  

Les dones són les principals usuàries dels Serveis Socials, moltes vegades com a mediadores de 
la unitat familiar, i les principals beneficiàries dels ajuts d’inserció. Hi ha molts factors que suposen 
un risc d’exclusió social i d’empobriment: les llars monomarentals i monoparentals amb fills o filles 
menors de 16 anys, les llars unipersonals formades majoritàriament per dones vídues amb 
pensions mínimes, etc.  
 
Com hem vist anteriorment, existeix un major nombre de llars amb un nucli familiar amb mare 
sola que amb pare sol. La qualitat de vida d’aquest tipus de llars depèn fonamentalment de la 
situació laboral de les persones. En els Serveis Socials municipals, les dones soles amb càrregues 
familiars són un col·lectiu important com a usuàries, la qual cosa és un indicador del risc al qual 
estan exposades com a col·lectiu (portar la criança dels fills/es en solitari, la dificultat per trobar 
feina, la dificultat de trobar una parella per compartir la vida afectiva i les despeses...). Aquest 
perfil d’usuària dels serveis i les prestacions està molt relacionat amb la feminització de la 
pobresa, que és un fenomen que existeix en la majoria de països i que significa que les borses 
de pobresa tant dels països desenvolupats com dels que estan en vies de desenvolupament 
estan formades bàsicament per dones. 
 
 
 
Punts forts 
 
 La major llibertat i l’increment en la capacitat autònoma de decisió per part de les dones fa 

que cada cop hi hagi més diversitat d’unitats familiars i de formes de vida. 
 
 Els Serveis Socials municipals s’encarreguen d’informar, orientar, i fer el tractament i 

seguiment social corresponent, derivar o tramitar els recursos públics disponibles. 
 
 Existeix un Servei d’Assessorament Jurídic i un altre d’Assessorament Psicològic. 

 
 
 
 
Punts a millorar 
 
 El major nombre de llars monomarentals respecte les monoparentals i determinades 

situacions desfavorables que afecten més les dones que els homes (atur, criança de 
criatures...) fa que les mares soles siguin un col·lectiu amb més risc d’exclusió social que els 
pares sols. 

 
 Cal reforçar o crear serveis de proximitat com ludoteques, espais relacionals, escoles bressol 

suficients i assequibles per a tothom i assegurar l’accés a aquests serveis de tota la població, 
especialment d’aquells col·lectius més vulnerables, com les famílies monomarentals, etc. 

 
 Les problemàtiques ateses als serveis socials no es troben segregades per sexe i, per tant, no 

podem veure si hi ha demandes diferenciades. 
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  Gènere i noves migracions 

La migració és una realitat demogràfica al municipi i, per tant, cal tenir present les seves 
repercussions en la vida quotidiana, algunes relacionades amb el gènere.  
  
 
Punts forts 
 
 L’augment de la població migrada és un element positiu per al municipi. La seva diversitat 

aporta riquesa al conjunt de la població i contribueix a la construcció d’una societat 
intercultural, mentre que demogràficament pot contribuir a rejovenir les piràmides de 
població. 

 
 Existeix una Oficina de Drets Civils que ofereix orientació per a la defensa dels drets de les 

persones, en especial el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’ideologia, religió o 
creences, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, situació familiar, edat, 
malaltia o discapacitat. Des d’aquesta oficina s’ha elaborat la ‘Guia útil per a persones 
nouvingudes a Vilanova i la Geltrú’. 

 
 Els projectes ‘Ciutat a prop’ del Pla d’Equitat i ‘Ensenyament Solidari’ de l’associació Càritas 

estan adreçats a dones migrades d’origen àrab, i ofereixen servei de guarderia pels seus fills i 
filles.  

 
 
 
 
Punts a millorar 
 
 Les persones migrades es troben en una situació de desigualtat i de precarietat en relació a 

la resta de la població del municipi. Les dones migrades es troben encara en una pitjor 
situació: les dones que no treballen fora de la llar tenen més dificultats per integrar-se i 
aprendre l’idioma. Les dones que busquen feina tenen poques sortides fora del servei 
domèstic i de neteja, dins l’economia submergida. La precarietat i la dependència tenen un 
major impacte en les dones migrades.  

 
 Hi ha una absència de programes o serveis específics municipals destinats a la població 

migrada, llevat del projecte ‘Ciutat a prop’ del Pla d’Equitat. És la línia política i tècnica de 
l’ajuntament: no crear recursos específics, més que els imprescindibles per les 
característiques de la població diana. 

 
 És necessari propiciar trobades entre la població migrada i l’autòctona per tal d’afavorir la 

integració social.  
 
 Les activitats de l’associació ‘Garraf Plural’ en l’actualitat es troben aturades per una 

problemàtica interna a l’associació fruït d’un conflicte de lideratge de l’actual persidenta 
amb altres homes de la mateixa associació que no acceptaven la seva presidència.  
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  Violència de gènere i violència domèstica 

Actualment, continuen sent les dones les que reben més directament la violència que existeix en 
el sistema social en què vivim. És una violència específica, la de gènere, que es produeix contra 
les dones pel simple fet de ser dones, per tal de mantenir les relacions jeràrquiques i dominats 
dels homes sobre elles.  

 
Aquesta violència de gènere es mostra en àmbits molts diversos de la societat però, el cas de la 
tortura o violència física, psicològica o sexual per part d’homes cap a dones amb les que tenen 
o han tingut alguna relació, és un dels problemes més acusats en l’actualitat, que respon a tota 
una sèrie de valors que s’han anat consolidant al llarg del temps en la nostra societat. 
 
 
Punts forts 
 
 S’ha elaborat un Protocol per a l’atenció a les dones víctimes de la violència domèstica 

amb la finalitat de crear un circuit coordinat d’atenció a les víctimes i de prevenció 
d’aquest tipus de violència, el qual potencia el treball transversal.  

 
 A través del Pla d’Equitat es duen a terme accions de prevenció i sensibilització de la 

violència: tallers de prevenció de la violència a la parella jove als centres educatius, premi 
Carta a un maltractador, activitats entorn el 25 de Novembre, xerrades, seminaris, 
cinefòrums, etc. 

 
 Hi ha serveis específics d’atenció a les persones víctimes de violència familiar i de gènere al 

municipi: l’assessorament psicològic i jurídic i el Grup d’Ajuda Mútua.  
 
 La Policia Local desenvolupa el programa d’atenció policial a la dona, que ofereix 

assistència a les dones víctimes de violència (assessorament, derivació, acompanyaments, 
denúncies, etc.). Destaca positivament un servei d’atenció a la víctima que consisteix en 
visites cada 2 mesos a les dones per fer seguiment de la seva situació, veure com està, si ha 
tingut problemes amb l’ordre d’allunyament, etc. 

 
 Diversos agents socials municipals han rebut formació especialitzada en violència de 

gènere. 
 
 L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té en previsió la creació d’una Oficina per la Promoció 

de l’Equitat que coordini i assessori en temes de violència de gènere al municipi, amb 
personal nou, de cara l’any vinent. També hi ha en previsió la futura construcció (a l’any 
2008) d’una Plataforma de serveis, gestionada pel Consorci de Serveis a les Persones que 
inclourà un equipament d’acollida d’urgència per a dones maltractades i els seus fills i filles, i 
un Punt de Trobada.   

 
 L’associació de dones ‘La Frontissa’ fa atenció a dones víctimes de la violència un dia a la 

setmana, amb un funcionament similar a un grup d’ajuda mútua. 
 
 El Consell Comarcal del Garraf desenvolupa accions relacionades amb la violència vers les 

dones: el Protocol d’atenció a dones víctimes de violència familiar amb l’objectiu de crear 
una xarxa d’actuació en violència familiar a nivell comarcal, un conveni amb una empresa 
per oferir habitatge d’urgència a pisos a Barcelona i actualment s’està elaborant una Guia 
de Recursos per a la Violència a nivell comarcal. 
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Punts a millorar 
 
 El treball que es fa d’atenció i seguiment a les víctimes de violència domèstica és 

bàsicament per a les persones que han posat una denúncia o pels casos que es detecten a 
través dels serveis municipals. Tanmateix els casos denunciats són una part petita del total 
de víctimes de violència familiar i de gènere.  

 
 El registre dels casos no es fa de forma informatitzada i no es fa servir una base de dades 

comuna entre els diferents agents del protocol. Això dificulta el tenir un enregistrament unitari 
de les dades i, per tant, es difícil concretar el nombre real de casos de violència o 
maltractament que es donen a la ciutat.  

 
 Es detecta una escassetat de recursos per a implementar el Protocol efectivament. En 

concret, s’observa una saturació del recursos disponibles d’acollida i la conveniència de 
disposar d’una casa d’acollida a  nivell comarcal.  

 
 No hi ha ajuts a l’habitatge específics per les dones que han patit la violència, tot i que els 

ajuts s’ofereixen a tota la població que ho requereix, ja que des de l’Ajuntament no es 
considera que hagin de ser recursos específics per a elles. 

 
 Des de l’àmbit sanitari hi ha una escassa detecció de la violència domèstica. 
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4.1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
  
La construcció del sistema sexe- gènere es realitza dins els diferents espais educatius on té 
lloc el procés de socialització de la persona: família, lleure, escola, mitjans de comunicació, 
entre d’altres. En aquest procés s’assignen  diferents rols i valors i es potencien diverses 
capacitats en funció del sexe. 

El sistema educatiu va jugar un paper fonamental en l’assignació de rols a través de l'escola 
segregada. Aquesta diferenciació de rols ha quedat superada amb l’escola mixta, encara 
que s’ha d’avançar en la coeducació i en la revisió curricular de continguts androcèntrics. 
És necessari potenciar la coeducació com a filosofia pedagògica la qual, partint d’una 
anàlisi de gènere, fomenti actituds, valors i capacitats que possibilitin un autèntic 
desenvolupament integral de cada nen i nena.  

Aquest treball implica la sensibilitat de la comunitat escolar i també de forma especial de la 
família. Escola i família han d’avançar en la construcció d’un sistema coeducatiu que 
prepari les persones per a la plena corresponsabilitat en l'àmbit públic i en el domèstic. 

Així mateix, s’ha de treballar en el disseny de programes d’orientació que facilitin, no tan sols 
l’elecció d’opcions acadèmiques i professionals no estereotipades, sinó que posin els mitjans 
perquè homes i dones puguin ser persones plenament corresponsables. Això es fa mitjançant 
la potencialització en l’alumnat de la presa de decisions i del desenvolupament de 
l’autonomia, la dimensió afectiva i la responsabilitat a nivell personal, familiar, social i 
professional, des de l’autoconeixement i l’autoestima. Això implica contemplar l’educació 
de forma integral, des de tots els seus espais de socialització, el sistema reglat i l’educació no 
formal. 

D’altra banda, l’educació de persones adultes, dirigida a persones amb una identitat ja 
construïda, ha de planificar la seva oferta contemplant els interessos de les dones, les seves 
experiències i coneixements. També és essencial tenir en consideració els obstacles implícits i 
explícits que els impedeixen accedir a les diferents ofertes formatives o prosseguir un 
determinat itinerari formatiu. 
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4.2. ANÀLISI DE LA REALITAT 
 
 
 

NIVELL DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
 
Taula 4.1. Nivells d'instrucció de la població de 10 anys i més. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

Nivell d'instrucció DONES 
%  

files 
%  

columnes HOMES 
%  

files 
%  

columnes TOTAL 
% 

total 
No sap llegir o escriure 818 70,4% 3,3% 344 29,6% 1,4% 1.162 2,4%
Sense estudis 3.162 55,9% 12,7% 2.496 44,1% 10,5% 5.658 11,6%
Primer grau 7.301 51,3% 29,2% 6.932 48,7% 29,1% 14.233 29,2%
ESO,EGB o Batx. Elemental 6.107 50,6% 24,5% 5.956 49,4% 25,0% 12.063 24,7%
FP grau mitjà 1.209 49% 4,8% 1.260 51,0% 5,3% 2.469 5,1%
FP grau superior 951 44,2% 3,8% 1.202 55,8% 5,0% 2.153 4,4%
Batxillerat superior 2.409 48,5% 9,7% 2.554 51,5% 10,7% 4.963 10,2%
Diplomatura 1.564 51,9% 6,3% 1.449 48,1% 6,1% 3.013 6,2%
Llicenciatura i doctorat 1.440 47% 5,8% 1.626 53,0% 6,8% 3.066 6,3%
TOTAL 24.961 51,2% 100% 23.819 48,8% 100% 48.780 100%
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
Gràfics 4.1 a 4.4. Distribució dels nivells educatius per sexe i edat (població de 15 i més anys)1. Vilanova 
i la Geltrú, 2001. 
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1 Sense Titulació: No sap llegir o escriure i primària incompleta. 
  Primer Grau: Primer grau, ESO, EGB o Batxillerat Elemental. 
  Segon Grau: Batxillerat Superior, FP Mitjà i Superior. 
  Tercer Grau: Diplomatura, llicenciatura i doctorat  
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Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
De les dades presentades es desprèn el següent: 
 
 El més freqüent entre les persones vilanovines per una àmplia diferència són els estudis de 

primer grau, en concret el 53,9% de la població té aquest nivell d’instrucció. A 
continuació trobem la franja de persones que tenen el nivell d’estudis de segon grau (el 
19,7%).  

 
 D’altra banda s’observa com hi ha més persones que no tenen cap titulació escolar que 

persones amb titulació universitària. En concret, el 14% no tenen titulació, mentre que 
només el 12,5% tenen estudis universitaris. Segons aquestes dades, la població de 
Vilanova i la Geltrú té un nivell d’instrucció mig- baix.  

 
 Per nivells formatius, es troba majoria de dones només en la categoria sense estudis. Un 

2,4% de les persones de Vilanova i la Geltrú no sap ni llegir ni escriure, i és un fenomen 
molt feminitzat, ja que gairebé tres de cada quatre persones analfabetes són dones. 
Aquest fenomen guarda correlació amb l’edat, és a dir, l’analfabetisme al Vilanova i la 
Geltrú es detecta en persones d’edat avançada i menys entre persones més joves,  
concentrant-se en persones majors de 65 anys, principalment en dones d’edat 
avançada que són el sector de la població que ha tingut menys accés a la formació 
reglada.   

 
 En el cas de les persones amb la formació primària sense acabar també resulta bastant 

major la quantitat de dones que d’homes. El nombre de persones dins aquest nivell 
educatiu augmenta amb l’edat i la gran majoria tenen 65 anys i més. 

 
 La població que té estudis de primer grau són tant homes com dones, i es tracta 

principalment de persones que tenen més de 25 anys. Hi ha certes diferències entre els 
sexes per edats: fins els 45 anys hi ha més homes que dones que tenen aquesta titulació, 
mentre que a partir d’aquesta edat les dones superen els homes.   
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 D’altra banda, el nivell d’estudis de segon grau es concentra en persones entre els 25 i 44 
anys, amb valors similars entre homes i dones dins aquest i de la resta de grups d’edat.  

 
 Dins els el nivell d’estudis universitaris el grup d’edat predominant és de 25 a 44 anys. En 

termes globals es dóna un equilibri entre dones i homes, però aquest equilibri es trenca si 
mirem els diferents grups d’edat. Així, les dones són majoria entre els persones vilanovines 
amb estudis universitaris fins els 44 anys. En canvi, a partir dels 45 anys la proporció 
d’homes universitaris és molt superior al de dones. La progressiva entrada de les dones en 
estudis mitjans i superiors és una tendència general a l’estat espanyol, així com la major 
presència als estudis universitaris respecte els homes. Pel contrari, les dones d’edat més 
avançada varen tenir, en general, menys oportunitats que els homes de cursar estudis 
universitaris a causa del factor cultural que atorga a les dones el treball reproductiu i als 
homes el productiu. 
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L’OFERTA FORMATIVA I L’ALUMNAT 

 

A Vilanova i la Geltrú hi ha 10 centres d'ensenyament infantil i primari públics (CEIP), més 6 de 
concertats que oferten, la majoria, també educació secundària. També hi ha 4 instituts 
públics d'ensenyament secundari (IES). Pel que fa a les escoles bressol, n'hi ha tres de 
públiques (una municipal i dues de la Generalitat) i 11 entre escoles bressol privades o espais 
per a infants. Existeixen també d’altres centres educatius com l’Escola de Persones Adultes, 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Escola Municipal d’Art i Disseny, l’Escola 
Municipal de Música, l’Escola Oficial d’Idiomes o el Servei de Català. 
 
Taula 4.2 Centres Educatius de  Vilanova i la Geltrú, curs 2004-2005. 

Centre Tipus Formació Titularitat 
Llar d’infants La Baldufa Llar d'Infants Pública 
Llar d’infants EL Drac Llar d'Infants Pública 
Llar d’infants El Gavot Llar d'Infants Pública 
El Racó Petit I Llar d'Infants Privada 
El Racó Petit II Llar d'Infants Privada 
Escola Montserrat Llar d'Infants  Privada 
CEIP L’Aragai Infantil i primària Pública 
CEIP L’Arjau Infantil i primària Pública 
CEIP Canigó Infantil i primària Pública 
CEIP Escola Cossetània Infantil i primària Pública 
CEIP Ginesta Infantil i primària Pública 
CEIP Llebetx Infantil i primària Pública 
CEIP el Margalló Infantil i primària Pública 
CEIP Pompeu Fabra Infantil i primària Pública 
CEIP Sant Jordi Infantil i primària Pública 
CEIP Vilanova 2 Infantil i primària Pública 
Escola la Pau Infantil i primària Concertada
Divina Providència Infantil , primària i secundària Concertada
Escola el Cim Infantil , primària i secundària Concertada
Escola Pia Vilanova i la Geltrú Infantil , primària i secundària Concertada
Col·legi Sant Bonaventura Infantil , primària i secundària Concertada
Santa Teresa de Jesús Infantil , primària i secundària Concertada
IES Dolors Mallafrè i Ros Secundària Pública 
IES F.X Lluch i Rafecas Secundària Pública 
IES Joaquim Mir Secundària Pública 
IES Manuel de Cabanyes Secundària Pública 
Escola Persones Adultes Teresa Mañé Formació persones adultes Pública 
Universitat Politècnica de Catalunya Superior Pública 
Escola Municipal d’Art i Disseny  Art i Disseny Pública 
Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat Música Pública 
Escola Oficial d’Idiomes Idiomes Pública 
Servei de Català Català Pública 
Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juny 2005. Elaboració pròpia. 
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L’Educació pre-escolar (de 0 a 3 anys) 
 
 
Taula 4.3. Població de 0 a 3 anys i places a les escoles bressol públiques de Vilanova i la Geltrú, curs 
2004- 2005. 

Nens i nenes 
 0-3 anys  

(any 2004) 

Bressol 
 Municipal 

Bressol 
Generalitat 

Total 

1.852 107 5,7% 233 12,6% 340 18,3% 
Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juny 2005 i web de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
Tot i que l’oferta privada esmorteeix l’escassa oferta pública, les escoles bressol públiques 
del municipi són insuficients per la població de 0 a 3 anys que hi ha al municipi (1.852). 
Només un 18,3% de nens i nenes d’aquestes edats troben plaça a l’escola bressol pública, es 
tracta del percentatge sobre la població total, no sobre la demanda real, ja que no totes les 
famílies de nens i nenes d’aquestes edats demanden llars d’infants. La llista d’espera 
d’aquestes escoles és més gran que les places actuals que s’oferten. Hi ha d’altra banda, 
més oferta de places a la privada que pública a les 11 escoles privades i espais per a infants, 
tanmateix no podem precisar el nombre exacte de places per la manca de dades. La 
percepció de la insuficiència de places se’ns ha expressat reiteradament al llarg del treball 
de camp tant per part d’agents municipals com d’entitats i associacions.  
 
Qui ha de garantir que es creïn les places de llars d’infants segons la demanda és la 
Generalitat de Catalunya, ja que és l’administració educativa que té la competència. En 
aquests moments molts ajuntament han establert convenis amb la Generalitat per donar 
resposta a aquestes necessitats. 
 
El preu de les escoles varia d’unes a d’altres, en concret la mensualitat de l’Escola Municipal 
‘La Baldufa’ és de 151€. El cost d’aquest servei és evidentment no assumible per a totes les 
famílies, tanmateix existeix un sistema d’ajuts mitjançant bonificacions per taxes, segons criteris 
econòmics de renda per càpita i també bonificacions del 30% per a famílies nombroses. És 
important esmentar que entre els criteris d’accés de l’escola, estipulats per Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, no es priotritza que la família sigui monomarental, i en canvi 
d’altres situacions (família nombrosa, discpacitats, malalties, etc.) sí estan contemplades. Tal i 
com vam assenyalar en el capítol de població, les famílies monomarentals es troben amb 
unes problemàtiques i dificultats específiques entre les que cal destacar les dificultats per 
conciliar la vida laboral i la familiar. Per tant, creiem important facilitar l’accés de les filles i fills 
de nuclis monomarentals amb pocs recursos a les escoles bressol públiques. Ja hem dit que 
la Generalitat no puntua aquesta realitat; no obstant, des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú es podrien oferir alguna mena d’ajuts per a aquestes famílies. 
 
L’horari de l’escola bressol municipal és de 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Existeix també un horari 
complementari de menjador (12 a 15) i un altre de 8 a 9 i de 17 a 19 hores a partir d’un any, 
de 20 places només, tot i que no estan complerts actualment. La directriu de l’escola és que 
cap infant passi més de 9 hores al centre.  
 
A partir de l’entrevista realitzada amb l’Escola Bressol Municipal ‘La Baldufa’, el perfil 
majoritari dels pares i mares que utilitzen el servei de l’Escola Bressol acostuma a ser el d’una 
família amb pare i mare que treballen fora de casa a Barcelona o Vilanova. A aquesta 
escola Municipal no hi ha pràcticament criatures amb mares i/o pares migrats/des, en 
concret en els curs 2004/2005 només hi havien dues criatures. Les famílies migrades 
generalment no utilitzen el servei de l’escola bressol, fet que s’atribueix a l’alt cost que té el 
servei o al fet que moltes dones assumeixen la responsabilitat de cura dels fills i filles (ja sigui 
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per qüestions culturals i/o les dificultats que troben les dones migrades per accedir a un lloc 
de treball).  
 
La creació de serveis per a la primera infància ha de servir també per a que la cura i 
educació de fills i filles no impliqui una limitació per al desenvolupament social, professional 
o personal dels seus progenitors, sobretot tenint en compte que la incorporació professional 
de les dones al món laboral ha modificat el seu paper tradicional de mare de família o de 
mestressa de casa i ha introduït, si més no, factors de major autonomia i de 
desenvolupament personal i professional.  
 

Per altra banda, cal dir també que , tot i que en aquesta etapa educativa la divisió de rols 
està menys marcada que en altres moments, ja es detecta una consciència molt clara de la 
diferència sexual i dels rols assignats a cada sexe. En els jocs, en les formes de relacionar-se i 
també en el diàleg amb els nens i les nenes d’aquestes edats, s’observa una important 
reproducció dels rols de gènere. Els i les nenes són molt conscients de quines són les tasques 
que realitzen les seves mares i quines realitzen els seus pares, i les reprodueixen en funció del 
seu sexe.  
 
A la Baldufa es treballa a través dels racons de treball, on destaquen els racons dels cotxes, 
de la cuineta, de la perruqueria, de l’hospital i dels contes separació d’espais que tendeix a 
reproduir la divisió sexual del treball. Tanmateix el fet que les professores guiïn nens i nenes 
pels racons de treball obre la possibilitat d’evitar la divisió de gènere d’activitats i objectes 
que tradicionalment són per nens (cotxes, pistoles) o per nenes (nines, cuines). A la Baldufa 
es deixa que lliurement nens i nenes facin ús dels diferents racons, sense guiar-los. Se’ns ha 
expressat que tant nens com nens fan ús espontani del racó de la cuineta o de jocs com la 
planxa. 
 
A l’Espai Municipal La Baldufa es duen a terme diferents projectes, uns per a nens i nenes 
acompanyades de mares i pares (el Racó dels Menuts, el Cau dels petits, la Baldufeta), i per 
mares i pares exclusivament amb servei paral·lel de guarderia, el Racó de les tertúlies, un 
espai de formació i de trobada per a què pares i mares es relacionin, comparteixin i posin en 
comú els dubtes que es plantegen quan es tenen infants fins els 3 anys, recolzant així la 
promoció familiar. A més, és una manera de mostrar la necessitat de què la comunitat 
s’impliqui i doni suport a tot allò relacionat amb les famílies en tant que aquestes continuen 
sent un dels pilars importants de la societat, tot i que la seva concepció ha canviat molt. 
Sabem de les entrevistes realizades que la participació de les mares és molt més alta que la 
de pares. 
 
 
 
 
L’Educació infantil, primària i secundària 

En el curs 2004-2005 havia un total de 9.648 persones matriculades als CEIPS, IES i l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAiD) de Vilanova i la Geltrú, amb la distribució d’alumnat per 
cursos que es veu a la taula 4.4. Tanmateix no ha estat possible obtenir aquestes dades 
disgregades per sexe i per tant no podem apreciar les diferències entre homes i dones pel 
que fa las batxillerats, cicles formatius i el pla de transició al treball. Per l’experiència apresa 
en la recerca a d’altres municipis de la província de Barcelona, i també a partir de les dades 
proporcionades per una escola (El Cim)  sabem que habitualment hi ha una major presència 
de noies als batxillerats i de nois als cicles formatius. Així mateix, determinades branques del 
batxillerat acostumen a estar més feminitzades (Humanitats i Ciències Socials i Ciències de la 
Naturalesa i de la Salut) i d’altres masculinitzades (Tecnològic). Aquesta presència de nois i 
noies clarament diferenciada té a veure amb els rols que han estat atribuïts tradicionalment 
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a homes i dones. Així mateix, l’índex de matriculacions a carreres universitàries és superior per 
part de les noies, i és també superior a partir del batxillerat (amb més presència de noies) 
que des dels cicles formatius, més masculinitzats. 
 
 
Taula 4.4. Alumnat de les escoles de Vilanova i la Geltrú, curs 2004-2005. 

Curs Públiques Concertades Total 

P3 385 229 614
P4 407 246 653
P5 376 253 629
1r Primària 357 228 585
2n Primària 335 264 599
3r Primària 332 256 588
4t Primària 304 254 558
5è Primària 303 259 562
6è Primària 295 259 554
1r ESO 475 279 754
2n ESO 414 266 680
3r ESO 450 282 732
4t ESO 352 244 596
1er batxillerat 475 31 506
2on batxillerat 419 36 455

Cicles formatius 520 63 583

Total 6.199 3.449 9.648
Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juny 2005. Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa als cicles formatius, tampoc ens és possible precisar el nombre de nois i noies que 
cursen les diferents branques a Vilanova i la Geltrú, com hem dit abans també, a causa de 
la manca de dades disgregades per sexe. Sabem, però, que aquests es cursen a 2 dels IES, a 
una escola concertada i a l’escola municipal d’art i disseny, de la qual sí disposem de dades 
disgregades: 
 
 
Taula 4.5. Alumnat dels Cicles Formatius de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAiD) per sexe. Vilanova 
i la Geltrú, curs 2004-2005. 

Cicles formatius Noies Nois Total 
CFGM Autoedició 9 19 28

CFGS Gràfica publicitat (1r) 9 14 23
CFGS Gràfica publicitat (2n) 4 11 15
CFGS Projecció direcció obres decoració (1r) 13 4 17
CFGS Projecció direcció obres decoració (2n) 10 4 14

TOTAL 45 52 97
Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,, Juny 2005. Elaboració pròpia. 
 
Com es pot observar, l’oferta dels cicles formatius EMAiD es centra en matèries com la 
publicitat, la decoració, etc. S’observa certa segregació per sexes en aquesta formació 
donat que l’alumnat dels cursos sobre autoedició i la gràfica publicitària és majoritàriament 
masculí, mentre que les noies són majoria només en els cursos de disseny d’interiors, 
reproduint els estereotips tradicionals que encaminen noies i nois a determinats sectors 
laborals. 
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De la resta de cicles formatius al municipi sabem a partir del treball de camp que l’oferta 
que pugui interessar a les noies és escassa (existeixen cicles en auxiliar d’infermeria, 
farmàcia, administració, etc.). També se’ns ha expressat que a certs cicles formatius la 
presència de nois és exclusiva o molt majoritària (en temes relacionats amb la mecànica, 
electricitat i similars).  
 
Dins d’aquesta línia, l’Ajuntament ha participat en el programa ‘Dona UPC’, que té l’objectiu 
de fomentar la major participació de dones en les carreres tècniques. Així, les noies que 
cursen secundària dels instituts han rebut xerrades per part de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i també han visitat el centre.  
 
Cal doncs avançar en una oferta formativa que s’adapti als interessos de nois i noies en 
igualtat d’oportunitats. Les institucions implicades en l’educació secundària no obligatòria i 
les mateixes professores i professors tenen un paper fonamental a desenvolupar, ja que en la 
seva tasca poden fomentar unes actituds i uns valors en nois i noies que ajudin a superar i 
trencar la línia formativa que s’espera que segueixin i poden donar acollida i suport a les 
persones que transgredeixin els límits de la seva socialització de gènere. A la pràctica, però, 
sovint es tendeix a no condicionar a l’hora d’escollir assignatures o itineraris creient que amb 
això ja es contribueix a no fomentar les desigualtats. No obstant, la no acció en sí mateixa ja 
és una forma de condicionament i d’acció que perpetua els comportaments tradicionals. 
 
Finalment, volem fer un breu apunt sobre l’èxit escolar i l’absentisme a la ciutat, tot i que al 
llarg del treball de camp no ens ha estat possible obtenir dades concretes de la rellevància 
d’aquests fenòmens a Vilanova i la Geltrú. De les entrevistes realitzades sabem que les dades 
no es disgreguen per sexe i se’ns ha expressat que són tant nois com noies qui protagonitzen 
l’absentisme escolar als centres educatius de Vilanova i la Geltrú. Els Serveis Socials 
municipals mitjançant el Projecte d’integració als centres educatius fan la detecció de risc 
de l’absentisme escolar, sobre tot en el pas de la primària a la secundària per aconseguir 
que tots els infants estiguin escolaritzats durant el període obligatori, i també s’ajuda a infants 
i joves amb problemes de conducta a adaptar-se a l’escola, detectant també menors en 
situació de risc social (maltractaments, problemes de conducta…). 
 
L’actual sistema educatiu, com moltes altres àmbits en les nostres societats, està configurat 
de tal manera que no sempre respon a les expectatives  i a les necessitats reals de la majoria 
de persones usuàries sinó a altre tipus de criteris (pragmatisme, economia, etc.). Aquesta 
percepció, que pot semblar exagerada, és un fet demostrable en tant que es pot observar 
com l’alumnat es sent estrany i aliè a l’escola donat que no sent cap tipus de vinculació 
entre la seva vida quotidiana i allò que es transmet als centres educatius. Aquest sentiment 
de no pertinença es pot mostrar de maneres diverses, algunes definides pel propi sistema 
educatiu com l’absentisme o el fracàs escolar i altres, menys òbvies com el passotisme, la 
mediocritat acadèmica o la simple manca d’al·licient. 
 
És un fenomen actualment cada cop més habitual que l’alumnat es senti més estrany i aliè a 
l’escola al no sentir cap tipus de vinculació entre la seva vida quotidiana i allò que es 
transmet als centres educatius. Aquest sentiment de no pertinença es pot mostrar de 
maneres diverses, algunes definides pel propi sistema educatiu com l’absentisme o el fracàs 
escolar i altres, menys òbvies com el passotisme, la mediocritat acadèmica o la simple 
manca d’al·licient.  

 
Front la manca d’entusiasme vers l’escola i l’ensenyament en general per part del jovent, 
caldria preguntar-se quin és el vertader fracàs escolar o per quines raons es dóna 
l’absentisme, tant el real (la no assistència als centres) com el presencial (el no fer res al 
centre, ni tan sols molestar). L’absentisme escolar acostuma a ser un símptoma de conflictes 
no sempre manifests. Per això les actuacions han d’orientar-se, no només al retorn al centre 
educatiu, sinó a l’assoliment d’un procés integrador. 
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La formació de persones adultes 

A Vilanova i la Geltrú hi ha l’Escola de Persones Adultes Teresa Mañé, en honor a la 
fundadora de la primera escola laica a Vilanova. L’any 1889 la vilanovina Teresa Mañé 
guanyà un premi en el Segon Certamen Socialista, celebrat a Barcelona, pel seu treball ‘El 
amor libre’ i es va convertir en portaveu de les idees anarquistes. Fou mare de Federica 
Montseny que va ser la primera dona ministra d'Espanya ocupant la cartera de sanitat. 
 
L’escola ofereix els següents serveis:  

- Aula d'Autoformació 
- Formació de l’etapa instrumental i d'educació secundària 
- Ensenyaments inicials: Informàtica, idiomes (estrangers, castellà i català) i cursos 

de llengua oral i escrita  
- Preparació de proves d'accés  
- Cursets de tardor, primavera i estiu (Tècniques d'estudi, Informàtica, 

Matemàtiques bàsiques, Geografia, Escriptura creativa, Expressió escrita, etc.)  

En l’actualitat les Escoles de Persones Adultes tenen un doble objectiu: per una banda, 
atendre la demanda de formació reglada  per a la gent que no ha assolit el graduat 
escolar. Per l’altra, oferir un servei a aquelles persones que no han tingut accés a la formació 
(persones que no saben llegir ni escriure, per exemple) o que necessiten aprendre una 
llengua, com és el cas de les persones migrades.  
 
En base a la informació obtinguda al treball de camp podem afirmar el següent: 

 Hi ha més dones que homes que participen a l’escola de persones adultes, fet que 
reflecteix que les dones han tingut tradicionalment menys accés a la formació.  

 La participació de la població migrada és cada cop més gran, amb una diversitat de 
països d’origen. 

 Per horaris, hi ha una majoria de dones entre l’alumnat que fa cursos en horari de matí, 
mentre que hi ha més homes en horari de tarda- vespre. Assistint en horari de matí, les 
dones s’adapten a l’horari escolar dels seus fills i filles. Pel vespre, en canvi, els homes 
que assisteixen acostumen a tenir una feina remunerada i per tant assisteixen a l’Escola 
en acabar la seva jornada laboral.  Aquesta presència diferencial de dones i homes en 
els diferents horaris té a veure amb el rol que atribueix a les dones el treball reproductiu. 

 En els nivells de formació més baixos és on hi ha més participació de dones (etapa 
instrumental: alfabetització etc.), tant d’origen espanyol com extracomunitari, sobre tot 
es tracta de dones de més de 45 anys. També hi ha més dones cursant el graduat 
d’educació secundària. 

 
Des de la perspectiva de gènere és molt interessant analitzar l’accés de les dones a les 
noves tecnologies. En aquest context cal esmentar el programa OMNIA d’accés i formació 
de noves tecnologies, programa de la Generalitat de Catalunya gestionat a Vilanova i la 
Geltrú per l’Escola de Persones Adultes. Dins aquest programa es desenvolupen cursos de 
coneixement de les noves tecnologies, i les usuàries del programa són principalment dones. 
La manca de domini de les eines informàtiques es converteix progressivament en una nova 
forma d’analfabetisme funcional i un element generador de desigualtats en l’accés a la 
informació. L’acostament de les noves tecnologies a les dones pot suposar un mecanisme 
de comunicació, tractament d’aïllaments i l’ampliació d’horitzons que pot ser una eina 
interessant de treballar amb col·lectius de dones. És primordial facilitar la ciutadania els 
mitjans per accedir-hi. 
 
A banda de l’oferta formativa de l’Escola de Persones Adultes, existeixen diversos recursos 
educatius públics per a persones en edat adulta a Vilanova i la Geltrú. Alguns d’ells són: 
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l’Escola Oficial d’Idiomes, els Centres Cívics, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Escola 
Municipal de Música Mestre Montserrat, el Servei de Català, etc. Cal fer especial esment en 
aquest punt del Campus Universitari de la Mediterrània, organitzat conjuntament per la UPC i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Pla d’Equitat) i que consisteix en la programació de 
cursos universitaris d’estiu entre els que s’inclou anualment un curs sobre el gènere i la 
igualtat d’oportunitats. Per exemple, la darrera edició va oferir un curs sobre les dones i les 
filosofies: Simone Weil. 
 
 
 
 
La formació ocupacional 

La formació ocupacional a Vilanova i la Geltrú es gestiona des del CFO La Paperera. Dins els 
objectius del programa està el de lluitar contra les desigualtats d’oportunitats per raó de 
l’edat, gènere o país, entre d’altres. 

 
Taula 4.6. Persones usuàries del Programa Formar per treballar per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 
2004. 
 14 -18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 43 20 55 58 80 75 70 65 43 23 532 
Homes 114 49 105 59 37 18 19 8 4 9 422 
Total 157 69 160 117 117 93 89 73 47 32 954 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 4.7. Persones usuàries dels diferents projectes del Programa Formar per treballar per sexe i edat. 
Vilanova i la Geltrú, 2004. 

Projectes de formació  Dones % Homes % Total 
Administració 61 98,4% 1 1,6% 62

Aeronàutic 4 3,9% 99 96,1% 103

Comerç 33 89,2% 4 10,8% 37

Formació empresarial2 143 52% 132 48% 275

Garantia Social3 11 10,9% 90 89,1% 101

Hèlia4 179 74,3% 62 25,7% 241

Hoteleria i serveis 30 96,8% 1 3,2% 31

Merídies5 22 95,7% 1 4,3% 23

Serveis a les persones6 48 100% 0 0% 48

Tallers forneria i pintura de vehicles 12 36,4% 21 63,6% 33

Total 543 56,9% 411 43,1% 954
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 

 

                                                 
2 Oferta de cursos de la formació empresarial: manipulació d’aliments, anglès, ofimàtica, preparació maquinaria, 
etc. 
3 Oferta de cursos de la garantia social: electricitat, lampisteria, mecànica, forneria, fusteria, etc. 
4Oferta de cursos del projecte Hèlia: Atenció a la tercera edat, atenció a persones amb demència, atenció infantil, 
dietètica i nutrició, electricitat i lampisteria, fusteria, gestió comercial, guixaire, musicoteràpia, treball familiar + 
discapacitats i trastorns mentals, informàtica, pràctiques formatives en empreses, anglès, etc. 
5 Oferta de cursos del projecte Merídies: treball familiar i educació ambiental. 
6 Oferta de cursos de Serveis a les Persones: Auxiliar d’infermeria en geriatria, atenció a persones malaltes 
d’Alzheimer i monitor/a sociocultural. 
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Observem que hi ha força equilibri entre homes i dones en termes generals, però existeixen 
importants diferències mirant les edats. Fins els 25 anys el nombre d’homes és superior al de 
dones, entre els 26 i els 30 els dos sexes estan molt equilibrats i a partir d’aquesta edat les 
dones superen en gran nombre als homes.  
 
Com es pot observar, la segregació per sexes en aquesta formació és mot clara: l’alumnat 
dels cursos relacionats amb l’aeronàutica, la mecànica, pintura, electricitat, lampisteria i 
d’altres àmbits tècnics, és majoritàriament homes. Es tracta d’àmbits tradicionalment 
masculinitzats als quals les dones no accedeixen tan sovint. D’altra banda les dones són la 
gran majoria en el cursos d’administració, comerç, hoteleria i serveis, serveis a les persones, 
etc. Es dóna per tant la reproducció dels estereotips tradicionals que encaminen dones i 
homes a determinats sectors laborals. És essencial, per tant, fomentar una elecció dels 
estudis i professions que no estigui condicionada per aspectes culturals relacionats amb el 
gènere. 
 
En aquest sentit, cal fer especial esment de projectes que es condueixen des del CFO La 
Paperera dirigits a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, 
con és el cas dels projectes Hèlia i Merídies (ja finalitzats), entre d’altres. D’una banda, 
l’oferta de l’Hèlia està adreçat a la regularització del treball submergit que moltes persones 
fan en l’àmbit dels serveis a les persones. Per tant l’oferta de cursos gira al voltant de 
matèries com l’atenció a persones dependents (tercera edat, persones amb demència, 
infants), dietètica i nutrició, electricitat i lampisteria, fusteria, etc. Per la seva banda, el 
projecte Merídies oferta cursos de treball familiar i educació ambiental. És important 
destacar la important tasca que el CFO La Paperera ha jugat executant aquests projectes i 
d’altres similars, fent un treball de valorització de les tasques domèstiques i prioritzant el 
col·lectiu de dones aturades en els seves accions. 
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LA MULTICULTURALITAT A LES ESCOLES 

  
 
Segons les dades disponibles, un 9,2% de l’alumnat matriculat en el curs 2004-05 és 
nouvingut. La seva presència la trobem principalment a l’educació primària, seguida per 
l’ESO i per l’educació infantil. En l’escola pública la seva presència és del 13,5%, mentre que 
a la privada concertada baixa fins el 3%. Aquest alumnat prové d’Amèrica Llatina (38,9%), el 
Magreb (34,3%, principalment del Marroc) i en menor grau, països europeus extracomunitaris 
(sobre tot Romania), la UE, Àfrica i Àsia. No disposem de dades disgregades per sexe, 
tanmateix sabem de forma qualitativa que hi ha més nois que noies matriculats. 
 
 
Taula 4.8. Distribució de l'alumnat nouvingut als centres escolars. Vilanova i la Geltrú, curs 2004-2005. 
 

E. Infantil E. Primària ESO 
Alumnat 

nouvingut 
Total 

alumnat 
%  Alumnat 
nouvingut 

Escola pública 155 305 189 649 4.809 13,5% 
E. Privada concertada 18 41 42 101 3.323 3% 
Total 173 346 231 750 8.132 9,2% 
Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juny 2005. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 4.9. Alumnat nouvingut matriculat als centres escolars segons país d’origen.  
                   Vilanova i la Geltrú, curs 2004-2005. 

Països 
Total alumnat  

nouvingut 
%  

per països 
Amèrica Llatina 291 38,9% 
Magreb 257 34,3% 
Resta Europa (no UE) 103 13,8% 
Unió Europea 41 5,5% 
Resta Àfrica 25 3,3% 
Àsia 25 3,3% 
Altres  7 0,9% 
Total 749 100% 

   Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juny 2005. Elaboració pròpia. 
 
 
El progressiu augment d’alumnat d’orígens extraestatals als centres educatius ha fet que des 
de l’administració competent en aquest àmbit (Generalitat de Catalunya) s’hagin creat 
aules d’acollida on es treballen sobretot competències lingüístiques. A Vilanova i la Geltrú hi 
havia 2 aules d’acollida al curs 2004/2005, i en l’actual curs (2005/2006) s’han ampliat fins a 5 
aules. Cal dir però, que aquestes aules representen una esforç important en temps i personal 
per al centres educatius, ja que moltes vegades no se’ls concedeix la subvenció necessària 
i/o complerta per fer front a aquestes necessitats. 
 
En un món cada cop més globalitzat la immigració és més present, conformant una societat 
intercultural. Cal construir una societat dinàmica on els espais de transició i definició estiguin 
en permanent canvi per l'acció de la relació entre les cultures i les persones. La integració de 
l’alumnat nouvingut no s’aconsegueix únicament amb l’aprenentatge de la llengua, sinó 
també adreçant diverses accions a tots els col·lectius, tant nens i nenes nouvinguts com als i 
les autòctones i les seves famílies. 
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EL PROFESSORAT I LES FAMÍLIES 

 
 
Les professions relacionades amb la cura de les persones i l’educació són avui dia terreny 
majoritari de les dones. A les escoles de Vilanova i la Geltrú el personal docent són dones en 
la gran majoria (entre el 70 i el 80%) i en alguns casos el professorat és exclusivament femení 
(per exemple, a les tres Llars d’Infants públiques). La presència d’homes docents comença a 
augmentar en l’educació secundària, i en el cas de  Escola de Música i l’EMAiD hi ha més 
homes que dones entre el professorat.  
 
 
Taula 4.8. Direcció de les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú per sexe. Curs 2004-2005. 

Centres Dones Homes Total 
Llar d’Infants7 1 0 1
CEIPS 3 6 9
IES 0 4 4
E. Persones Adultes 0 1 1
EMAiD 0 1 1
Escola Municipal de Música 1 0 1
Escola Oficial d’Idiomes 0 1 1
Total 5 13 18
Font: Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juny 2005. Elaboració pròpia. 
 
 
En canvi, aquesta tendència a la major presència de dones entre el personal de les escoles 
es trenca quan analitzem la distribució per sexes de les persones que ocupen la direcció. 
Així, observem que als 18 centres educatius públics del municipi 13 estan dirigits per homes i 
només 5 per dones. És una tendència generalitzada als centres educatius que predominin les 
dones a la docència però no als òrgans decisoris.  
 
La participació de les dones a les AMPAs (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) és 
també majoritària, i la presidència és també més ocupada per dones. Al llarg del treball de 
camp s’ha pogut observar que són les mares les que majoritàriament es fan càrrec dels nens 
i nenes al sortir de l’escola i les principals interlocutores amb l’escola. Això està estretament 
relacionat amb els rols de gènere que associen a les dones amb aquelles responsabilitats 
que tenen a veure amb la cura i la criança de fills i filles, tot i que s’ha d’assenyalar que s’ha 
detectat un lleuger i gradual augment de la implicació del pares en aquestes tasques. 
 
A partir de l’Estudi de Necessitats de la Gent Gran en Risc a Vilanova i la Geltrú constatem 
l’actual rol que avis i àvies tenen de cura d’infants. Segons l’estudi, el 23% de les persones 
grans tenen cura de néts i netes i/o de familiars dependents. No existeix una gran diferència 
entre els sexes. Si bé és cert que darrerament hi ha moltes famílies joves que estan arribant al 
municipi, també és important assenyalar que sempre que sigui possible, les famílies 
prefereixen que siguin les àvies i els avis els qui tinguin cura dels seus fills i filles. Actualment, 
quan la creixent precarització laboral i l’allargament dels horaris caracteritzen la realitat 
laboral, el grau de demanda que s’exigeix als avis, però sobretot a les àvies és molt elevat.  

                                                 
7 Correspon a la Llar d’Infants La Baldufa. 
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LA COEDUCACIÓ 

 
 
La coeducació és molt més que l’escola mixta. La coeducació és una filosofia pedagògica 
que fomenta les actituds, valors i capacitats que contribueixen a un autèntic 
desenvolupament de cada nen i nena. Els bons resultats de les noies, l’accés cada cop més 
gran de les noies a carreres considerades ‘masculines’, etc... es consideren elements que 
evidencien que s’ha avançat en la igualtat entre sexes.  Però la coeducació va molt més 
enllà de reclamar la igualtat de les dones en l’accés al món públic. La coeducació fa visible 
l’anomenat currículum ocult8 desvelant les relacions sexistes (la majoria de vegades 
inconscients i invisibles) que es produeixen als centres educatius i fa propostes de pràctiques 
educatives en l’àmbit de les creences, els valors... i replanteja per exemple noves formes de 
relació familiar, escolar, laboral, d’amistat o sexual. 
 
En les entrevistes realitzades se’ns ha expressat que les escoles solen autodefinir-se com a 
coeducatives, tanmateix no es segueix cap tipus de directriu explícita ni de material 
especialitzat sinó que depèn de la voluntat del professorat. Sovint des dels centres educatius 
es considera que la coeducació està assumida ja per tothom i que, per tant, no calen 
accions específiques per avançar en la igualtat entre nois i noies. No obstant, sabem que la 
no acció, quan les actituds estan tant arrelades i presents inconscientment a tots els àmbits 
de la vida, contribueix a perpetuar-les i, molt lluny d’afavorir una escola coeducativa, 
reafirma les desigualtats i els estereotips de gènere.  
 
Per aquest motiu que considerem força important que els eixos transversals que defineixen el 
projecte educatiu de centre estiguin acompanyats de programes i accions concretes, per 
tal de que la coeducació deixi de ser una mera abstracció sense contingut real en el 
currículum. Per això caldria una autèntica planificació d’accions i transformacions, i una 
conscienciació de les i els professionals implicats que aconseguís transformar l’estat de coses 
existent caracteritzat per una infravaloració d’allò femení, tant a nivell implícit com explícit. 
L’escola, com a part de la societat, tendeix a reproduir els rols i els estereotips existents, i en 
aquesta reproducció els consolida. Tot i que és molt important tenir present que l’escola no 
és, ni pot ser, l’únic agent educatiu, és innegable la importància que te en la vida de nenes i 
nens, i la seva transcendència com a potenciadora de canvis a nivell social i cultural.  
 
Per altra banda, quan parlem d’aquesta etapa educativa, hem de tenir ben present que un 
dels principals problemes amb els que ens trobem són les dificultats que han de gestionar les 
mares i els pares per tal de poder comptabilitzar les seves responsabilitats laborals amb les 
seves responsabilitats com a mares i pares.  
 
Les transformacions que s’han anat produït en la nostra societat (precarització del mercat 
laboral, encariment de la vida, la no incorporació dels homes al treball reproductiu...) fa que 
sigui molt difícil poder conciliar els diferents temps i treballs. I sembla, que el sistema, continua 
funcionant com si les dones estiguessin única i exclusivament dedicades al treball 
reproductiu. Tal i com hem assenyalat, les coses han canviat molt en aquest sentit, i el fet de 
que els homes no s’hagin incorporat al treball reproductiu, fa que recaigui sobre les dones la 
responsabilitat de la conciliació.  
 

                                                 
8 El currículum ocult és el conjunt de normes, actituds, expectatives, creences i pràctiques que s’instal·la de manera 
inconscient en les estructures i en el funcionament de les institucions. Funciona d’una manera implícita a través de 
continguts culturals (Reflexions en femení “Gènere i Educació”, Diputació de Barcelona). 
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Coeducació, valors i violència 

Un dels elements sorgits de les entrevistes ha estat la pervivència de patrons de gènere força 
tradicionals, una repetició de models que acaba per potenciar i perpetuar relacions 
jeràrquiques i masclistes.  
 
Aquesta reproducció de rols clàssics i el fet d’assumir-la tranquil·lament, són factors que fan 
difícil el canvi social i que contribueixen a agreujar alguns problemes (manca d’autoestima, 
conductes sexuals de risc...). És aquesta una tendència preocupant en el sentit que, com 
que aquestes generacions han nascut ja al si d’una societat formalment democràtica, la 
seva percepció sobre l’altre és ja des de la perspectiva de la igualtat però, en la 
quotidianitat,  pot observar-se que continuen vigents molts models de discriminació i abús en 
les seves relacions, que impedeixen assolir una igualtat real que tingui en compte, respecte i 
fomenti les diferències. 
 
Sense negar que hi ha determinats elements que han canviat, no ens hem de confondre 
pensant que el canvi restant vindrà progressivament amb el temps i que hem aconseguit 
una societat igualitària (al menys pel que fa a les relacions entre els sexes). Ben al contrari, els 
i les professionals vinculats amb el jovent asseguren que darrerament han percebut un 
retrocés important en la superació de models de relació sexistes i jeràrquics.  
 
És necessari doncs, trencar amb aquests estereotips des de l’ensenyament, donat que és un 
marc importantíssim de la socialització de les persones, així com des de les famílies i d’altres 
àmbits (mitjans de comunicació, món laboral, etc.) per construir un nou paradigma des del 
qual educar en el respecte i els valors no violents, caminant cap a un canvi social real, que 
ha de néixer de les persones. 
 
Des de fa uns anys el Pla d’Equitat desenvolupa un Programa de tallers de prevenció de 
violència en la parella jove als instituts: ‘Cap a unes relacions lliures de violència’ i organitza 
el premi ‘Carta a un maltractador’, en col·laboració amb l’Associació de Dones La Frontissa i 
les llibreries, que consisteix en la redacció de cartes a un home maltractador per part de 
l’alumnat de les escoles, de les quals una és premiada en un acte oficial i publicada la diari.  
Tanmateix caldria aprofundir en la col·laboració entre la Regidoria d’Educació i el Pla 
d’Equitat, ja que en l’actualitat es limita a aquestes activitats. 
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  4.3. RESPOSTES APORTADES 
 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 
PLANS/PROGRAMES/PROJECTES 

OBJECTIUS ACCIONS 

PROGRAMA ‘DONA UPC’  
 Pla d’Equitat 
 UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 Diputació de Barcelona 

 Difondre els estudis tecnològics entre les noies 
estudiants de secundària 

 Treballar quines són les actituds i estratègies per 
accedir a una carrera tecnològica. 

 Xerrades informatives per a noies sobre 
l’oferta docent de la UPC. 

 Visites a les instal·lacions de la UPC. 
 

TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA EN LA 
PARELLA JOVE 
 Pla d’Equitat 

 

 Oferir a l’alumnat la possibilitat d’identificar la 
problemàtica de la violència, la seva dimensió i 
característiques. 

 Desvetllar mites. 
 Reflexionar sobre elements preventius. 
 Aprendre a identificar els comportaments abusius. 

 Realització de tallers al llarg de l’any 
adreçats a persones adolescents i joves 
escolaritzades als centres d’ensenyament 
secundaris. 

PROGRAMA   D’ANIMACIÓ SOCIOEDUCATIVA 
(PAE) 
 Regidoria d’Educació 

 Oferir a les persones docents una eina que faciliti, 
ampliï i reforci els currículums escolars i la programació 
anual dels centres. L'alumnat podrà aprofitar 
l'experiència i els diferents escenaris que posem al seu 
abast per adquirir nova informació i coneixements de 
tipus més pràctic. 

S'adreça als centres d'Educació Infantil en la 
seva primera i segona etapa i d'Educació 
Primària.  
activitats dirigides, fonamentalment, a l'alumnat 
però també presenten propostes adreçades als 
pares/mares, professorat i professionals 
relacionats amb la docència. 
Estructuren la seva oferta en diversos àmbits: 
 Arts escèniques 
 Pau, solidaritat i interculturalitat  
 Salut a l'escola  
 Coneixement de la ciutat  
 Consum a l'escola  
 Educació ambiental  
 Patrimoni i sortides culturals  

MENÚ PER A LA SECUNDÀRIA 
 Regidoria d’Educació 

 Oferir a les persones docents una eina que faciliti, 
ampliï i reforci els currículums escolars i la programació 
anual dels centres. L'alumnat podrà aprofitar 
l'experiència i els diferents escenaris que posem al seu 
abast per adquirir nova informació i coneixements de 
tipus més pràctic. 

S'adreça als centres d'Educació Secundària, 
amb els mateixos àmbits d’actuació que el PAE. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ 

PLANS/PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS ACCIONS 

SERVEI CREA I APRÈN 
 Regidoria d’Afers Socials i  Salut 

 
 

 Ajudar a superar les dificultats de l’aprenentatge de 
nois i noies en situació de retard escolar. 

 Servei de reforç escolar a través del 
voluntariat  i aules grupals. 

 Sessions de reforç escolar dos dies a la 
setmana, individuals o grupals. 

SERVEI D'ORIENTACIÓ A 
L'ENSENYAMENT REGLAT (TASTETS) 
 CFO La Paperera 

 

 Aproximar a l’alumnat a diferents oficis i al món del 
treball 

 Servir com a eina de suport en la seva elecció 
professional 

 

 Realització per part dels alumnes de quart 
d’ESO dels centres del municipi, de 
simulacions i pràctiques a diferents tallers del 
CFO La Paperera, com una activitat de suport 
en el seu procés d’elecció professional. 

PROGRAMA ‘DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?’  
 SIAJ 

 

 Proporcionar informació i orientació sobre les diferents 
opcions d’ensenyament posteriors a l'ESO. 

 Edició d’un fulletó i diverses activitats 
d’informació i orientació. 

PROJECTE INTEGRACIÓ ALS CENTRES 
EDUCATIUS 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Col·laborar amb les escoles i instituts de la ciutat per 
aconseguir que tots els infants estiguin escolaritzats 
durant el període obligatori. 

 Ajudar els infants i joves amb problemes de conducta 
a adaptar-se a l’escola. 

 Detectar menors en situació de risc social 
(maltractaments, problemes de conducta…). 

 

 Treball individualitzat amb els menors i les 
seves famílies.  

 Derivació a altres serveis si es considera 
oportú: (Crea i Aprèn, Espai Jove, Espai Acció, 
Ludoteques...).  

 Coordinació Escola- Serveis Socials per al 
seguiment i l’avaluació del procés de cada 
nen/a.  

PLA D’INFÀNCIA 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Establir les prioritats a curt i mig termini pel que fa a les 
actuacions en relació als infants del municipi. 

 Incorporar una visió més estratègica i de llarg termini 
per a l’adequació d’aquest, per tal que la infància 
cobreixi allò que li correspon per dret: educació, 
lleure, cultura, salut, accés a la informació i a la 
participació en allò que els afecta. 

Serveis en relació a:  
 El nucli familiar 
 La salut 
 Educació formal i no formal 
 Sòciocultura 
 Mediurbà i marc legislatiu 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ 
PLANS/PROGRAMES/PROJECTES 

OBJECTIUS ACCIONS 

SERVEI NADÓ (ESCOLA DE PARES I MARES) 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Transmetre coneixements i habilitats als pares i mares 
per tenir cura del nadó durant el primer any de vida.  

 Oferir la possibilitat de compartir l’experiència de tenir 
un fill.  

 

Sessions de treball en grup dirigides per 
professionals on es discuteixen temes com: 
 Salut, higiene, alimentació, accidents 

domèstics, vacunes...  
 Capacitats perceptives i motrius  
 Educació dels fills i filles: els límits, les 

enrabiades, les pors...  
 Mètodes anticonceptius, prevenció de 

malalties de transmissió sexual...  
 Organització i administració de la llar  
 Suport a l’alimentació a través d’ajuts en llet 

artificial maternitzada.  
SERVEI RACÓ DELS MENUTS  
 Regidoria d’Afers Socials i Salut  

 Oferir un espai de trobada, relació i referència, prop 
de casa, per als infants i les seves famílies. 

 

 Espais de trobada un matí a la setmana d'un 
grup d'infants i les seves famílies en diversos 
llocs de la ciutat on poder jugar, conversar, 
intercanviar experiències, rebre informació i 
orientació a partir de les inquietuds que 
sorgeixin i amb el suport dels professionals del 
servei.  

 Suport a les propostes d'activitats que realitzin 
les famílies i que ajudin a millorar la cura i 
educació dels infants.  

SERVEI CAU DELS PETITS  
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 

 Oferir un ambient acollidor de joc, d'intercanvi d'idees 
i de relació dirigit als infants petits i les seves famílies.  

 Espai de trobada i relació pels infants i els seus 
acompanyants, on poder jugar, compartir 
informació i experiències.  

 Informació i orientació dels professionals del 
servei a les persones que ho demanin.  

 Periòdicament es proposen tallers 
d'assistència lliure i es rebrà la visita de 
persones amb professions diverses per parlar 
de manera distesa sobre els infants i el seu 
entorn. 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PROGRAMA FORMAR PER TREBALLAR 
 CFO La Paperera 

 

 Facilitar i millorar l’accés al treball i les possibilitats 
d’ocupació de les persones aturades, mitjançant la 
formació. 

 Lluitar contra les desigualtats d’oportunitats per raó 
de l’edat, gènere o país. 

 Desestigmatitzar, davant la societat, els col·lectius 
de persones amb dificultats especials, i aconseguir 
la plena integració social i laboral. 

 Afavorir l’accés als coneixements de les noves 
tecnologies. 

 Col·laborar en la coordinació entre els diferents 
serveis i organismes d ela comarca per a treballar 
la integració social i laboral e les persones 
aturades. 

Projectes: 
 Administració 
 Aeronàutic 
 Comerç 
 Formació empresarial 
 Garantia Social 
 Hèlia 
 Hoteleria i serveis 
 Merídies 
 Serveis a les Persones 
 Tallers 

PROJECTE HÈLIA  
 CFO La Paperera 
 Fons social europeu 

 

 Donar resposta a les necessitats de formació i 
pràctica laboral de les dones aturades o de 
persones en risc o en situació d'exclusió social. 

Cursos 
 Atenció a la tercera edat 
 Atenció a persones amb demència 
 Atenció infantil, dietètica i nutrició 
 Electricitat i lampisteria 
 Fusteria 
 Gestió comercial 
 Guixaire 
 Musicoteràpia 
 Treball familiar + discapacitats i trastorns mentals 
 Informàtica 
 Pràctiques formatives en empreses 
 Anglès 
 Etc. 
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SERVEIS/ PLANS/ 
PROGRAMES/PROJECTES 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PROJECTE EQUAL EMERGIM 
 CFO La Paperera 
 Eix Diagonal 
 Fons Social Europeu  

 Millorar i equiparar les condicions laborals de les 
persones que realitzen serveis de neteja i atenció 
personal a les llars, reconeixent i millorant el seu paper 
professional, en l’entorn de l’Eix Diagonal. 

 Prospecció: recerca, documentació, etc. 
 Formació: informàtica a la llar, medi ambient, 

dietètica i nutrició, primers auxilis, sessió formativa 
Programa Dona 

 Legalització: gestió d’ofertes, regularitzacions, xarxa 
del temps, etc.  

 Promoció del projecte 
 Jornades locals de debat 
 Transancionalitat 

PROGRAMA OMNIA 
 Generalitat de Catalunya 
 Escola de Persones Adultes 

 Afavorir l’accés a les noves tecnologies de la 
informació a tota la població i especialment a 
aquelles persones que tenen menys oportunitats.  

 Accés a internet 
 Cursos d’informàtica 
 Etc. 

PROJECTE CIUTAT A PROP 
 Pla d’Equitat 
 Oficina de Plans d’Acció Ciutadana 

 Contribuir a incrementar el coneixement de serveis, 
funcionament i tarannà de la ciutat que acull les 
dones migrades. 

 Afavorir punts de trobada per a promoure llaços de 
suport. 

 Crear una xarxa d’intercanvi d’informació i solidaritat. 
 Proporcionar eines de comunicació a través de la 

relació humana i de les noves tecnologies. 

 Ensenyament de la llengua castellana i catalana. 
 Taller de familiarització amb la informàtica. 
 Rutes d’acompanyament i coneixença dels 

serveis municipals. 
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4.4 TENDÈNCIES DE GÈNERE. PUNTS FORTS I PUNTS A MILLORAR 
 
 

 L’educació de 0 a 3 anys i la compaginació de la vida familiar i laboral 

La possibilitat d’accés dels nens i nenes de 0 a 3 anys als centres educatius públics és molt 
important ja que és un espai educatiu i de socialització i un servei clau en la compaginació 
de la vida laboral i familiar en l’etapa de criança, sobretot per les dones perquè aquestes 
encara són les principals responsables de les tasques familiars domèstiques. 
 
L’existència d’una xarxa d’escoles bressol per a respondre a la demanda és una necessitat 
que en major o menor grau està present en la major part dels municipis de Catalunya. 
 
 
Punts forts 
 
 Vilanova i la Geltrú compta amb varies llars d’infants privades i tres Escoles Bressol 

públiques. 
 
 A l’Espai Municipal La Baldufa es duen a terme diferents projectes, uns per a nens i nenes 

acompanyades de mares i pares, i per mares i pares exclusivament amb servei paral·lel 
de guarderia. 

 
  Existeixen diversos recursos municipals per mares i pares: Servei nadó, racó dels menuts, 

cau dels petits, etc. 
 
 
Punts a millorar 
 
 Les places existents a les Escoles Bressol públiques són insuficients per a la demanda 

existent (només abasteixen el 18,3% de nens i nenes d’entre 0 a 3 anys) i la llista d’espera 
d’aquestes escoles és més gran que les places actuals que s’oferten. 

 
 Les Escoles Bressol (públiques i privades) no són accessibles per a les persones que tinguin 

problemes de recursos donat que els preus són alts. 
 
 Entre els criteris d’accés de l’Escola Bressol Municipal, estipulats per Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, no es priotritza que la família sigui monomarental. 
 
 L’oferta reduïda d’horaris de l’escola bressol pública no afavoreix una bona conciliació 

dels temps. Les escoles privades, però, donen més ventall d’horari. 
 
 
 

  L’educació d’infants i joves amb perspectiva de gènere 

Una tendència habitual és que en els batxillerats i cicles formatius les noies es decanten per 
determinades branques formatives tradicionalment relacionades amb els rols femenins: 
batxillerats d’humanitats, ciències socials i sanitaris, cicles formatius d’administració , etc., fet 
que condiciona la futura incorporació o no en el mercat de treball un cop aquestes noies 
arribin a l’edat adulta. És important que les escoles siguin conscients d’aquest fet i que 
treballin la coeducació i la promoció de la igualtat d’oportunitats de manera curricular. 
 
S’ha de tenir ben present que la coeducació va molt més enllà de l’escola mixta i de la no 
jerarquització de nens i nenes. El fet que als centres escolars no es treballi explícitament des 
d’una perspectiva coeducativa implica, d’alguna manera, que es mantinguin i perpetuïn les 
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estructures de gènere existents donat que la no acció és una manera de donar per vàlid 
l’estat de coses vigent. Cal dir que n'hi ha algunes bosses de joves, grups reduïts, on noies i 
nois comencen a adoptar rols tradicionals de gènere, reproduint relacions de parella 
marcades per certa agressivitat verbal, etc. 

 
 
Punts forts 
 
 S’han dut a terme xerrades informatives a  noies adolescents per fomentar la seva 

matriculació en carreres tècniques per part de la Universitat Politècnica de Catalunya 
dins el programa ‘Dona UPC’. 

 
 El Pla d’Equitat adreça tallers de prevenció de la violència en la parella jove als instituts i 

condueix el programa ‘Carta a un Maltarctador’.  
 
 Dins el PAE i el Menú a la secundaria s’ofereixen diverses activitats d’educació en valors. 

 
 
 
Punts a millorar 
 
 No ha estat possible obtenir dades disgregades per sexe pel que fa a la presència de 

nois i noies als cicles formatius, batxillerats, pla de transició al treball, etc, així com dades 
de l’absentisme escolar.  

 
 En la formació de l’EMAiD s’observa certa segregació per sexes. En els cursos sobre 

autoedició i la gràfica publicitària hi ha més nois, mentre que les noies són majoria només 
en els cursos de disseny d’interiors, reproduint els estereotips tradicionals que encaminen 
noies i nois a determinats sectors laborals. 

 
 A certs cicles formatius la presència de nois és exclusiva o molt majoritària (en temes 

relacionats amb la mecànica, electricitat i similars).  
 
 En general, als cicles formatius del municipi l’oferta que pugui interessar a les noies és 

escassa (cursos com auxiliar d’infermeria, farmàcia, administració, etc.). Es dóna la 
necessitat d’ampliar l’oferta docent mitjançant cursos que s’adaptin a les habilitats i 
interessos de les noies. 

 
 En les accions de prevenció i seguiment de l’absentisme és necessari posar l’accent en el 

sexe/gènere com a factor que incideix en l’exclusió i l’absentisme escolar.  
 
 A les escoles pràcticament no es treballa de manera explícitament coeducativa, ni amb 

activitats específiques ni de forma transversal.  
 
 Caldria aprofundir en la col·laboració entre la Regidoria d’Educació i el Pla d’Equitat, ja 

que en l’actualitat es limita als tallers de prevenció de la violència a la parella jove. 
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  El sistema educatiu i les persones nouvingudes 

La migració és una realitat al municipi de Vilanova i la Geltrú i els centres educatius s’estan 
adaptant a aquesta nova situació.  
 
Les dones migrades, sobretot les magribines, tenen moltes dificultats d’integració 
comunitària degut al desconeixement de la llengua i la baixa escolarització. Aquest fet 
repercuteix negativament ja que frena la seva participació en les activitats socials del 
municipi. 
 
 
Punts forts 
 
 A Vilanova i la Geltrú hi havia 2 aules d’acollida al curs anterior, i en l’actual curs s’han 

ampliat fins a 5 aules. 
 
 Dins les Escoles de Persones Adultes es fan cursos de llengua i socialització per a persones 

migrades. 
 
 Els projectes ‘Ciutat a prop’ del Pla d’Equitat i ‘Ensenyament Solidari’ de l’associació 

Càritas estan adreçats a dones migrades d’origen àrab, i ofereixen servei de guarderia 
pels seus fills i filles.  

 
 
 
Punts a millorar  
 
 Dins les accions educatives adreçades al col·lectiu migrat, es detecta excessiu èmfasi en 

l’aprenentage de la llengua i carència de programes per assolir la integració. 
 
 No hi ha cap grup d’intercanvi de pares i mares autòctones i migrades per a fomentar la 

integració.  
 
 Generalment en l’àmbit educatiu no es contemplen les problemàtiques dels nens i nenes 

adolescents des de l’òptica de sexe i gènere i aquesta tendència té repercussions sobre 
tot en els nois i noies adolescents extracomunitaris. Així doncs, les noies d’origen magrebí 
per raons culturals són un col·lectiu amb dificultats per assolir nivells més alts 
d’escolarització. 

 
 No es disposa de dades globals de l’alumnat migrat disgregat per sexes. 

 
 
 

 La feminització de les tasques de cura de les persones  
 
Una tendència encara present en el món educatiu és que les professions relacionades amb 
la cura i l’educació dels nens i nenes són desenvolupades usualment per les dones. És el cas 
de les professores dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. En la direcció d’aquests 
centres, tanmateix, hi ha presència majoritària d’homes. 
 
Així mateix, pel que fa a l’educació de fills i filles, es constata que són més les dones qui 
s’impliquen, i els rols de mares i pares són diferenciats. Mentre que el rol dels pares té més a 
veure amb la disciplina o la diversió dels fills i filles, les mares es responsabilitzen més sovint de 
la seva cura i atenció. Per exemple, dins les AMPAs o en el Consell Escolar Municipal la 
presència de dones és més freqüent.  
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Punts forts 
 
 Hi ha una presència majoritària de dones com a mestres i formadores en tot el cicle 

educatiu: escoles bressol, infantil, primària, secundària i escola de persones adultes. 
 
 Les mares tenen una alta implicació en les activitats que tenen relació amb l’educació 

dels seus fills i filles: AMPAs, Consell Escolar Municipal, projectes per a mares i pares...  
 
 
Punts a millorar 
 
 Tot i que hi ha més dones docents als centres educatius, no passa el mateix a la direcció 

dels mateixos.  
 
 Es detecta una baixa participació d’homes en les AMPAs, en projectes educatius com el 

Racó de les Tertúlies, etc. i en general una més baixa relació amb l’educació dels seus 
fills i filles que les seves mares. 

 
 
 

  La formació de les dones adultes i la formació ocupacional 

Per nivells formatius, es troba majoria de dones només en la categoria sense estudis. Un 2,4% 
de les persones de Vilanova i la Geltrú no sap ni llegir ni escriure, i és un fenomen molt 
feminitzat, ja que gairebé tres de cada quatre persones analfabetes són dones. Aquest 
fenomen guarda correlació amb l’edat, és a dir, l’analfabetisme al Vilanova i la Geltrú creix 
amb l’edat i es concentra en persones majors de 65 anys, principalment en dones d’edat 
avançada que són el sector de la població que ha tingut menys accés a la formació.  

Les dones adultes, en el seu paper tradicional de responsables de les tasques domèstiques, 
han tingut un accés a la formació i al mercat laboral molt limitat que es reflecteix en les 
dades que hem analitzat. 
 
 
Punts forts 
 
 Existeix una Escola de Persones Adultes al municipi i diversos recursos formatius per al 

col·lectiu adult (Escola Oficial d’Idiomes, els Centres Cívics, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, el Servei de Català, associacions, entitats, Escola Oficial d’Idiomes, etc.). 

 
 Dins l’Escola de Persones Adultes les dones tenen una alta participació.  

 

 En els nivells de formació més baixos és on hi ha més participació de dones (etapa 
instrumental: alfabetització etc.), tant d’origen espanyol com extracomunitari, sobre tot 
es tracta de dones de més de 45 anys. També hi ha més dones cursant el graduat 
d’educació secundària. 

 
 El programa OMNIA apropa les persones a les noves tecnologies, i entre les  persones 

usuàries del programa hi ha moltes dones. 
 
 Anualment s’organitza el Campus Universitari de la Mediterrània, que consisteix en la 

programació de cursos universitaris d’estiu entre els que s’inclou un curs sobre el gènere i 
la igualtat d’oportunitats.  
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 La formació ocupacional a Vilanova i la Geltrú es gestiona des del CFO La Paperera, qui 
té entre els seus objectius principals la lluita contra les desigualtats d’oportunitats per raó 
de l’edat, gènere o país, entre d’altres. 

 
 Hi ha cursos de formació ocupacional per a persones aturades, tallers d’ocupació, etc. 

que poden contribuir a l’eliminació de la segregació ocupacional de les dones. 
 
 El CFO La Paperera ha vingut desenvolupant projectes ocupacionals específics per a 

dones excloses del mercat de treball, com els projectes Igualem, Helia i Emergim. 
 
 
 
Punts a millorar 
 
 El nivell d’instrucció de dones majors de 40 anys és més baix que els dels homes. 

 
 El nombre de dones que no saben escriure ni llegir o que tenen els estudis primaris 

inacabats triplica el d’homes en la mateixa situació.  
 
 La segregació per sexes en l’oferta de formació ocupacional és mot clara: l’alumnat dels 

cursos relacionats amb l’aeronàutica, la mecànica, pintura, electricitat, lampisteria i 
d’altres àmbits tècnics, és majoritàriament homes. Es tracta d’àmbits tradicionalment 
masculinitzats als quals les dones no accedeixen tan sovint. D’altra banda les dones són 
la gran majoria en el cursos d’administració, comerç, hoteleria i serveis, serveis a les 
persones, etc. Es dóna per tant la reproducció dels estereotips tradicionals que 
encaminen dones i homes a determinats sectors laborals. 
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5.1. TREBALL PRODUCTIU I REPRODUCTIU 
 
5.1.1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
 
L’anàlisi tradicional del mercat de treball i l’activitat productiva desvincula les activitats 
econòmiques dels treballs de l’esfera reproductiva, familiar- domèstica i de cura de la llar i 
de les persones. En aquest capítol pretenem fer visible, seguint la línia d’alguns estudis de 
gènere de les Ciències Socials que qüestionen aquesta desvinculació, el lligam que hi ha 
entre el treball productiu i el treball reproductiu, per mostrar les profundes desigualtats de 
gènere que hi perviuen, i per poder realitzar una anàlisi més integrada de les activitats 
econòmiques. 
 
Amb aquest nou enfocament es pretén fer emergir com hem dit la desigualtat de 
sexe/gènere, fer veure que el treball reproductor no tan sols genera càrregues de treball, 
sinó que es concep com una activitat privada que la família i les dones per tradició encara 
avui han d’assumir. Per tant, encara existeix l’anomenada divisió sexual del treball. Aquesta 
divisió sexual del treball s’expressa en la societat actual en dos fenòmens: la 
presència/absència de les dones en el món laboral i la doble presència. 
 
La presència/absència significa les entrades i sortides de les dones del mercat de treball 
motivada amb freqüència pel cicle vital (casament, embaràs, criança dels fills i les filles) i les 
polítiques empresarials que s’activen en circumstàncies determinades com no contractar 
dones en edat fèrtil o l’acomiadament quan es troben en estat de gestació. 
 
La doble presència afecta a les dones quan treballen fora de la llar i significa que aquestes, 
malgrat desenvolupar un treball assalariat, segueixen ocupant-se de la major part del treball 
reproductor (familiar domèstic) que, en la quotidianitat, es tradueix en realitzar 
simultàniament el rol d’assalariada i el rol de mestressa de casa en un mateix espai de temps 
i jornada. Aquesta situació no s’ha de confondre amb l’anomenada doble jornada que 
consisteix en realitzar la jornada laboral per després, un cop finalitzada, dedicar-se a les 
tasques de la llar. Sinó més bé, es refereix a què les dones degut a una escassa repartició del 
treball familiar es veuen abocades a estar pendents de la responsabilitat familiar encara que 
estiguin en el seu lloc de treball. 
 
Ambdós fenòmens tenen una sèrie de conseqüències com: 

- La sortida del món laboral de forma voluntària/involuntària que pot ser transitòria o de 
llarga durada. 

- Dificultats per a incorporar-se o reincorporar-se al mercat de treball. 

- Reducció de les possibilitats de reciclatge professional o de promoció laboral. 

- Major presència de dones en els treballs productius que són una extensió dels seus rols i, 
per tant, menys valorats (treballs productius relacionats amb la cura i l’atenció a les 
persones...). 

- Manca de dones en aquelles professions i càrrecs que requereixen una dedicació molt 
alta. 

- Reducció del temps de lleure i temps per a sí mateixes que repercuteix en el 
desenvolupament vital i professional de les dones. 

 

Es calcula que les dones treballen unes 30 hores setmanals més que els homes, i que la 
jornada de treball de les dones que realitzen treball reproductiu no remunerat a temps 
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complert està entre les 56 i les 80 hores setmanals. Malgrat això a les Enquestes de la 
Població Activa, als censos i als padrons, se les classifica com a població inactiva el que és 
una mostra clara de la centralitat del món productiu en l’organització de la vida i de la no 
valorització social del treball reproductiu no remunerat. Nosaltres continuarem fent servir 
aquesta terminologia per no crear confusions, però tenint en compte el nostre 
qüestionament d’aquest concepte d’activitat. 
 
L’enfocament que vincula l’esfera productiva i reproductiva (familiar domèstica) ha 
desmitificat una sèrie de problemàtiques entorn a les dones (donar prioritat a la família, no 
voler treballar en qualsevol lloc, etc...). De la mateixa forma ha evidenciat que la societat i el 
món empresarial, al concebre-les de forma separada, transmeten la idea que el treball 
reproductor és aliè i intransferible a la societat, ja que pertany a l’àmbit privat. 
 
En raó d’això, la finalitat d’aquesta anàlisi és mostrar de forma conjunta la interrelació 
d'ambdues esferes per així fer una lectura de gènere d’alguns fets que afecten amb més 
intensitat a les dones, com l’atur, la contractació a temps parcial, la temporalitat dels 
contractes i l’escassa presència de dones en càrrecs tècnics i polítics que requereixen 
dedicació i competitivitat. 
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5.1.2. ANÀLISI DE LA REALITAT  
 
Aquest apartat té com a objectiu destacar alguns indicadors particularment significatius i fer 
una lectura dels mateixos des de la perspectiva de gènere, amb la finalitat de proporcionar 
elements que facin possible obrir una aproximació diferent a les dades.  
 
 
 
 

ASPECTES RELLEVANTS DE L’ECONOMIA MUNICIPAL1

 
 
Al segle XX Vilanova i la Geltrú va iniciar el camí cap a la industrialització, sobretot en els 
sectors del metall, tèxtil i químic. La crisi dels anys 70 i 80 va suposar la desaparició 
d’empreses que han estat substituïdes, en part, per activitats més competitives amb un 
important teixit de petites i mitjanes empreses. La ciutat partia a principis dels anys 90 d’una 
posició socioeconòmica relativament baixa. Al llarg de la dècada, la situació ha millorat 
sensiblement com indica el procés de convergència entre Vilanova i la Geltrú i la resta de 
Catalunya. Avui l’apropament entre la ciutat i el centre de la regió metropolitana ha 
provocat la recuperació del sector industrial. Tot i les ostensibles millores, aquestes no han 
acompanyat una reducció de les diferències entre les taxes d’atur femení i masculí, les taxes 
d’activitat són encara baixes i en el procés de recuperació del teixit productiu no s’ha pogut 
evitar el retrocés d’activitats econòmiques com el sector primari.  
   
En l’actualitat l'economia de Vilanova i la Geltrú es sustenta principalment en el sector 
serveis, representant un important centre de serveis comarcals al tenir la capitalitat del 
Garraf. Respecte a l’activitat turística, està situada entre dos dels principals mercats turístics 
de Catalunya: Barcelona i la Costa Daurada, amb una ubicació i condicions climàtiques 
privilegiades que confereixen un important potencial de desenvolupament al sector.  
 
D’altra banda, es manté una certa activitat agrícola i un petit, però dinàmic sector pesquer: 
el port de Vilanova i la Geltrú és el segon port català en volum de captures.  
 
Finalment, val a dir que Vilanova i la Geltrú forma part de l’Eix Diagonal, format també pels 
Ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa.  L'eix vol ser una via de 
comunicació per de convertir la via que uneix les quatre ciutats en un "corredor per la 
comunicació directa i l'intercanvi". Així, institucions i entitats de les quatre ciutats cerquen 
nous vincles de relació entre la marina i l'interior. El desenvolupament de l’Eix Diagonal 
representa, per tant, una nova oportunitat per potenciar els intercanvis econòmics amb les 
comarques centrals de Catalunya.  
 

                                                           
1 Aquesta informació és extreta principalment del Pla Estratègic de Vilanova i la Geltrú. 
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LA POBLACIÓ ‘ACTIVA’ I ‘INACTIVA’ 

 
 
Com ja s’ha mencionat, generalment es parla de “treball” com aquell que és remunerat, 
ignorant així la fonamental contribució social i econòmica del treball reproductiu no 
remunerat. Des de la nostra perspectiva, el treball és tota aquella activitat humana 
realitzada amb la finalitat d’obtenir els béns i serveis necessaris per assolir la satisfacció de 
les necessitats de les persones. Això inclou les tasques domèstiques, l’atenció i cura de 
persones dependents, l’economia submergida, el voluntariat, etc.   
 
Aquestes consideracions han de tenir-se en compte per a la lectura de les següents dades:  
 
Taula 5.1.1. Població per relació amb l'activitat i sexe. Vilanova i la Geltrú,20012.  

 DONES %FILES HOMES %FILES TOTAL 

P. Ocupades 9.634 40,2% 14.359 59,8% 23.993
P. Aturades 1.401 54,4% 1.173 45,6% 2.574
P. Actives 11.035 41,5% 15.532 58,5% 26.567
P. No Actives 16.554 60,3% 10.917 39,7% 27.471
Població 16 anys i més 23.459 51,4% 22.199 48,6% 45.658
Total població 27.589 51,1% 26.449 48,9% 54.038
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
Com es pot observar, a Vilanova i la Geltrú hi ha una total de 26.993 persones actives3 l’any 
2001, de les quals el 41,5% eren dones front el 58,5% d’homes. En relació a la població 
considerada com a ‘no activa’,  podem dir que el 60,3% són dones i el 39,7% homes.  
 
Quan es parla de població inactiva es fa referència a sectors de la població que no 
declaren la disposició de treball en l’esfera laboral. És el cas de persones pensionistes, 
estudiants, que es dediquen a les feines de la llar, etc., les quals sí realitzen o poden estar 
realitzant aportacions fonamentals per al manteniment social i que tenen un valor 
econòmic. Aquesta aportació de riquesa i serveis a la comunitat resta normalment 
invisibilitzada. A més a més, estem treballant amb dades oficials que no contemplen 
l’economia submergida, la qual afecta més a les dones. 
 
 
 
 

                                                           
2 Treballarem principalment amb dades de l’any 2001 de l’IDESCAT al no estar disponibles dades més recents. 
3 Persones entre els 16 i 64 anys que, estant en condicions de treballar, estan ocupades o buscant feina. 
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L’ocupació 

Dins el total de la població a Vilanova i la Geltrú, un 44,4% és població ocupada. Hi ha més 
homes ocupats que dones: el 40,2% de les persones en ocupació són dones, vers el 58,8% 
dels homes.  
 
 
Taula 5.1.2. Persones ocupades per grans sectors d'activitat i sexe. Vilanova i la Geltrú, 2001. 

SEXE SECTOR D'OCUPACIÓ 

DONES % col. HOMES % col. 

TOTAL 

Agricultura, ram., pesca 39 0,4% 267 1,9% 306
Indústria 1.218 12,7% 4.307 30,0% 5.525
Construcció 272 2,8% 2.624 18,3% 2.896
Serveis 8.099 84,1% 7.154 49,8% 15.253
TOTAL 9.628 100% 14.352 100% 23.980
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
D’aquestes dades sobre l’ocupació a Vilanova i la Geltrú es desprèn el següent: 
 
 El sector serveis ocupa el major nombre de persones (63,6% del total), seguit per la 

indústria, que ocupa el 23% de la població. Cal destacar l’important creixement del 
sector serveis en els darrers anys, i la conseqüent creació de llocs de treball. 

 
 El 84,1% de les dones de Vilanova i la Geltrú treballa al sector serveis. Aquest sector 

engloba activitats econòmiques molt diverses, que van del turisme, el comerç, el 
transport, les activitats informàtiques, sanitàries, de sanejament públic, fins als serveis a les 
persones, etc.  

 
 El 12,7% de les dones treballa a la indústria. Només 1 de cada 4 persones del sector són 

dones.  
 
 L’àmbit de la construcció és un sector que especialment contribueix a la desigualtat de 

gènere en el mercat de treball, ja ocupa només un 9,4% de dones envers un 90,6% 
d’homes.  

 
 El 87,2% de les persones ocupades al sector primari són homes. De les entrevistes 

realitzades es desprèn que a la pesca hi ha una important presència d’homes 
immigrants, sobre tot magrebins. 

 
 El nombre de dones ocupades resulta considerablement menor que el dels homes en 

totes les branques d’activitat excepte al sector serveis, a on les dones superen 
lleugerament els homes, com ja s’ha vist.  

 
 
Quan parlem de segregació de l’ocupació fem referència a la concentració de les dones 
en determinades ocupacions i/o famílies professionals que, generalment, es caracteritzen 
per tenir condicions poc satisfactòries, baixos salaris i poques oportunitats de formació 
continuada i adquisició de qualificacions afegides. Són, per tant, feines feminitzades, font de 
desigualtats en el mercat laboral, donat que el valor associat a elles i la seva remuneració 
són menors. La segregació pot ser horitzontal, quan la concentració es produeix en 
determinades ocupacions/famílies professionals; i vertical, quan les dones es concentren en 
llocs de baixa responsabilitat.  
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A Vilanova i la Geltrú, la segregació horitzontal es pot observar en tant que hi ha un clar 
predomini de l’ocupació masculina en els sectors de la indústria, la construcció i 
l’agricultura, i  per la importància de l’ocupació femenina en el sector serveis.  
 
 
Taula 5.1.3. Població ocupada a Vilanova i la Geltrú per branques d’activitat i sexe,  2001. 

Branques d'activitat Dones Homes Total 
Agricultura i ramaderia 35 116 151

Pesca 4 151 155

Indústries extractives 1 7 8

Indústries manufactureres 1.174 4.098 5.272

Electricitat, gas i aigua 43 202 245

Construcció 272 2.624 2.896

Comerç i reparació 1.796 2.255 4.051

Hostaleria 817 732 1.549

Transport i comunicacions 337 1.217 1.554

Mediació financera 266 336 602

Immob, lloguers i ser. emp. 985 910 1.895

Adm.pública, defensa i SS 684 750 1.434

Educació 968 591 1.559

Sanitat i serveis socials 1.032 383 1.415

Altres serveis 450 408 858

Personal domèstic 303 30 333

Organismes extraterrit. 2 1 3

Total 9.628 14.352 23.980
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
En nombre absolut, podem extreure d’aquesta taula algunes conclusions bàsiques: 
 
 Hi ha un clar predomini de l’ocupació masculina en el sector de la indústria 

manufacturera, que és la que ocupa més població a Vilanova i la Geltrú.  
 
 La proporció major de dones ocupades es concentra (en ordre) en el comerç i la 

reparació en primer lloc, seguit per la indústria manufacturera, la sanitat i els serveis 
socials, la immobiliària i l’educació. En el cas del comerç, els horaris partits i el treball en 
caps de setmana molt sovint dificulta la conciliació de la vida laboral personal i familiar 
de les persones que hi treballen.  

 
 Les branques on més s’ocupen els homes (en ordre) són la indústria manufacturera en 

primer lloc, seguida per la construcció, el comerç i la reparació i el transport i les 
comunicacions.  

 
 Els àmbits més feminitzats són la sanitat i els serveis socials, el personal domèstic, 

l’educació i l’hostaleria, és a dir, aquelles més relacionades directament amb el rol 
atorgat a les dones de cura de la llar i de les persones.  

 
 Les branques d’activitat masculinitzades són aquelles professions més relacionades amb 

els rols masculins: indústria, construcció, tasques relacionades amb el transport i les 
comunicacions, l’agricultura, ramaderia i pesca, entre d’altres. 
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 Les branques amb una presència més equilibrada d’homes i dones són l’hostaleria i la 

immobiliària.  
 
 
Taula 5.1.4. Persones ocupades a Vilanova i la Geltrú per sexe i professió. Població de 16 anys i més, 
any 2001. 
PROFESSIÓ DONES HOMES TOTAL 
Artesans/es i treballadors/es qualificats/des en indústries, construcció 407 3.833 4.240
Direcció d'empreses i adm. públiques 720 1.380 2.100
Emplats/des de tipus administratiu 1.586 909 2.495
Forces armades 16 12 28
Operadors/es d'instal·lacions i maquinària, montadors/es 468 2.385 2.853
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1.428 1.508 2.936
Tècnics i professionals de suport 1.441 1.509 2.950
Treballadors/es dels serveis de restauració, personals, protecció, comerç 2.458 1.354 3.812
Treballadors/es qualificats/des en agricultura i pesca 31 218 249
Treballadors/res no qualificats/des 1.073 1.244 2.317
TOTAL 9.628 14.352 23.980
Font: pàgina web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Elaboració pròpia. 
 
 
La segregació vertical de l’ocupació fa referència a la concentració de dones i homes en 
llocs de menys i més responsabilitat, respectivament. De les estadístiques de les quals 
disposem respecte a la població ocupada a Vilanova i la Geltrú es pot afirmar que: 
 
 Les dones predominen en general en les professions d’empleades administratives i 

treballadores dels serveis, comerços, etc. L’existència del sostre de vidre, la necessitat 
d’una gran dedicació per ser directiva, fan que les dones es trobin barreres per 
accedir als càrrecs directius i que moltes dones no puguin exercir aquestes professions 
per manca de compatibilitat amb les seves responsabilitats familiars. En aquest cas, a 
més, es tracta de professions tradicionalment femenines. 

 
 Hi ha un predomini d’homes en els càrrecs de direcció de les empreses i 

administracions públiques. D’altra banda, la gran majoria de persones treballadores 
qualificades en indústries i construcció, en instal·lacions de maquinària i les activitats 
agràries i pesqueres són homes.  

 
 
Aquest predomini masculí es dóna en  professions  que tenen molta demanda, i en el cas 
dels artesans i treballadors qualificats, reconeixement i qualificació, mentre que les 
empleades administratives, treballadores de serveis i venedores de comerç, ni presenten 
tanta demanda ni estan tan reconegudes laboralment. A més, s’acostumen a donar en 
pitjors condicions horàries i salarials. 
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Gràfic 5.1.1. Persones ocupades per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2001. 
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Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
 
 Si observem l’ocupació de dones i homes per edats, es pot afirmar que: 
 
 En totes les franges d’edat les dones tenen una menor participació que els homes en 

el mercat del treball.  
 
 A partir dels 34 anys l’ocupació de les dones descendeix de forma més ràpida que en 

cas dels homes, per causes relacionades amb la maternitat, la cura d’altres persones i 
per les tasques reproductives atribuïdes cultural i socialment a les dones. 

 
 En el grup d’edat de 20 a 44 anys és on es troba major nombre de dones ocupades, 

tot i estar per sota dels homes de la mateixa edat. En concret, les dones de 25 a 39 són 
les que més treballen a fora de casa. 

 
 Les dones amb menys participació al mercat laboral són les dones més grans (més 

grans de 50 anys) i les més joves (de 16 a 19 anys).  
 
 A partir dels 39 anys, hi ha una relació inversament proporcional entre l’edat i 

l’ocupació. Veiem com a mesura que augmenta l’edat, hi han menys persones 
ocupades, en general, això succeeix tant en homes com en dones. 

 
 

Un fet que acompanya la major presència femenina en el mercat de treball és l’augment 
de les discriminacions laborals indirectes. Segons la sociòloga Teresa Torns, un cop 
desaparegudes les discriminacions directes, com a resultat immediat de l’aplicació de 
polítiques d’igualtat d’oportunitats, persisteixen i augmenten les discriminacions que 
l’aplicació de la llei no aconsegueix fer complir. 
 
En tota Europa els salaris femenins presenten diferències properes al 30% en relació als 
salaris masculins equivalents. Degut a la segregació del mercat de treball, la vella consigna 
‘a igual treball, igual salari’ no funciona. Així, la reivindicació actual, tenint en compte la 
realitat del mercat de treball, ha de ser: ‘igual retribució per un treball d’igual valor’. Això ens 
obligaria a revisar necessàriament algunes categories laborals, en moltes ocasions obsoletes i 
caracteritzades pel biaix de gènere. 
 
És freqüent que les dones tinguin dificultats per accedir a treballs a jornada completa degut, 
entre altres causes, a les responsabilitats familiars i domèstiques. Així, sovint es decanten per 
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treballs a temps parcial, la qual cosa fa compatible el treball remunerat amb les tasques 
familiars- domèstiques. Però si bé els contractes a temps parcial tenen alguns avantatges 
(ofereixen la possibilitat de treballar) també presenten certs desavantatges: els salaris són 
més reduïts i aquesta situació significa que el salari de les dones és un salari complementari a 
l’economia familiar o al salari masculí amb la qual cosa continuen estant en pitjors 
condicions que el col·lectiu masculí. 
 
La doble jornada, l’assignació a les dones del treball reproductiu, l’absència de serveis 
comunitaris, són factors que fan que cada cop hi hagi una major demanda per part de les 
dones de treballs a temps parcial. La flexibilització de la jornada i l’autoocupació poden 
ajudar a conciliar la vida laboral i familiar sempre que: 
 
 Es treballi per aconseguir canvis en les actituds culturals respecte la responsabilitat de 

les tasques de la llar i la cura de les persones. 
 
 Les polítiques d’ocupació no siguin excloents, amb ingressos dignes i amb la possibilitat 

de gaudir dels mateixos drets que la resta de la població treballadora. 
 
 
 
 L’assetjament sexual i psicològic 

Finalment, volem fer un breu apunt sobre l’assetjament sexual i psicològic, donat que  respon 
a una de les discriminacions laborals més antigues i a la vegada més silenciades. Tant 
l’assetjament sexual com el psicològic a la feina són una manifestació de la violència de 
gènere, la violència contra les dones que té el seu origen en les relacions de poder entre 
homes i dones. Tot i que no tenim gaire informació sobre el seu impacte a Vilanova i la 
Geltrú, volem dedicar un apartat a aquest fenomen perquè el considerem un tema rellevant 
quan parlem de mercat de treball i gènere. 
 
Sabem, per estudis que s’han fet des de sindicats, que moltes treballadores de l’estat 
espanyol pateixen situacions en les quals els seus caps o col·legues envaeixen el seu espai 
físic amb insinuacions sexuals no desitjades o són objecte de xantatge, que condiciona el 
seu futur a la feina, a l’acceptació d’una relació sexual. 
 
L’assetjament sexual presenta les següents característiques: 
 
 Sempre és el resultat d’una relació de poder. 
 Les condicions de precarietat laboral afavoreixen la seva presència. 
 Pot donar-se per persones de tot el ventall laboral. 
 És molt difícil la seva denúncia, tant per qüestions culturals com per la situació de 

dependència de la dona treballadora, quan es tracta d’una persona que ocupa un 
càrrec jeràrquicament superior. 

 És una problemàtica que els sindicats han incorporat a la seva acció sindical 
 Els casos denunciats signifiquen la punta de l’iceberg d’un fenomen àmpliament estès. 
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El treball reproductiu 

Per treball reproductiu s’entén les activitats familiars i domèstiques que fan possible la 
reproducció de les persones a nivell biològic i social. Així doncs, la cura i educació dels fills i 
filles i de la gent gran requereixen grans dosi d’inversió de temps i energies. Però aquest tipus 
d’activitat no sempre ha estat considerada treball, sinó deures socials i morals que a més 
s’ha considerat com una tasca eminentment femenina.  
 
Aquest nou enfocament conceptual (treball reproductiu) pretén, entre altres coses, fer 
visible que aquesta activitat és treball, no remunerat, però treball. I aquest treball també 
contribueix a l'esfera productiva, ja que li proporciona persones treballadors/es que han 
estat criades, educades i formades mitjançant el treball de les dones, de les famílies i dels 
recursos socials (serveis de proximitat, escoles, escoles bressol, etc.). 
 
 
Taula 5.1.5. Treball reproductiu per sexes. Vilanova i la Geltrú, 2001. 
 Nº % 
DONES 5.572 98,4% 
HOMES 88 1,6% 
TOTAL 5.660 100% 
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 

 
 
Com es veu a la taula, de les persones de Vilanova i la Geltrú que es dediquen 
exclusivament al treball reproductiu, el 98,4% són dones, i els homes representen només 
l’1,6%. El treball familiar domèstic és una activitat desenvolupada per les dones i que la 
corresponsabilitat domèstica és quelcom que està molt lluny d’aconseguir-se.  
 
La conciliació entre la vida laboral i personal s’ha de dissenyar i implementar trencant els 
estereotips de gènere i implicant als homes com a protagonistes fonamentals, ja que si no és 
així el seu efecte és pervers: consolida la precarietat de les dones en l’espai productiu, la 
doble presència i no avança en la corresponsabilitat d’homes i dones en la cura de les 
persones. No obstant, la dedicació de les dones al treball familiar domèstic ha implicat que 
altres àmbits de la seva vida quedin desplaçats, com per exemple la seva vida professional i 
el temps per a sí mateixes. 
 
Des dels estudis de gènere s’han desenvolupat línies d’investigació per fer emergir aquesta 
desigualtat entre homes i dones remarcant que aquest treball ha d’estar compartit per 
ambdós sexes. Però també pel conjunt de la societat (serveis de suport als nuclis familiars) i 
així reduir els obstacles en la incorporació de les dones al món laboral o bé, eliminar del 
col·lectiu femení l’anomenada doble presència que significa desenvolupar dos rols en una 
mateixa jornada quotidiana (fer de mare cuidadora i principal responsable del treball 
familiar domèstic i complir com assalariada en la seva feina). 
 
Una de les conseqüències de la conceptualització del treball reproductiu com a “no treball” 
és que l’Economia tradicional no l’inclou a les estadístiques, fet que resulta un gran obstacle 
per poder mesurar la seva aportació4. L’informe de Nacions Unides sobre el 
Desenvolupament Humà (2000) afirma que el valor de la producció no registrada (treball 
domèstic) als comptes nacionals dels països industrialitzats, representa al menys la meitat del 
Producte Interior Brut i més de la meitat del consum privat. 
 

                                                           
4 El sistema econòmic capitalista classifica el treball en productiu i reproductiu. Si tenim en compte que un dels 
principis econòmics per excel·lència és: “a mínim cost, màxim benefici”, ens trobem que el treball reproductiu, en la 
mesura que no genera cap cost i que permet que es creïn els màxims beneficis econòmics, és, paradoxalment, el 
més productiu de tots.   
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Al marge del seu valor econòmic, aquestes tasques formen part de la vida i tenen el mateix 
valor, o potser més, que la resta d’activitats desenvolupades per les persones. Les tasques 
domèstiques que realitzen les dones són aquelles que requereixen una major quantitat de 
treball i una periodicitat major, així com menor qualificació. A més, es realitzen en l’àmbit 
privat i tancat de la llar o en el seu entorn més immediat: compres d’aliments, dur els infants 
a l’escola, etc. Els homes, en canvi, realitzen més habitualment tasques com: les relacions 
amb la comunitat de veïnes i veïns, amb els bancs, el manteniment de l’automòbil, la 
conducció del cotxe, la reparació d’electrodomèstics, etc. Les tasques que es fan 
conjuntament de manera més habitual són: la compra de béns duradors, la compra de 
roba i calçat i ajuda als nens i nenes en les tasques escolars. Per tant, les activitats que 
realitzen els homes són més esporàdiques, suposen una quantitat menor de treball i una 
major qualificació, són més obertes i exteriors i més pròximes als diners5. 

 
L’augment de l’activitat i l’ocupació fa que de vegades, i donada la manca de 
corresponsabilitat entre dones i homes que es dóna a moltes llars, les dones amb uns nivells 
econòmics més alts derivin part del treball reproductiu en altres dones socioeconòmicament 
menys afavorides, com poden ser les dones immigrants extracomunitàries, amb el treball 
submergit en la neteja de llars i cura de persones dependents.  
 

 
 

 
L’atur: un fenomen femení? 

Respecte a la taxa d’atur registrat en el mes d’octubre 2005 queda palès que la taxa d’atur 
de les dones (11,39) gairebé duplica la dels homes (6,43). La taxa global d’atur a Vilanova i 
la Geltrú en aquest mes es situa en 8,57 punts. 
 
Taula 5.1.6. Atur registrat a Vilanova i la Geltrú. Octubre 2005. 
TAXA HOMES TAXA DONES TAXA TOTAL 

6,43% 11,39% 8,57%
Font: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 5.1.7. Atur registrat a Vilanova i la Geltrú. 1998- 2004. 

SEXE ANY 

DONES % files HOMES % files 

TOTAL 

2004 987 55,3% 798 44,7% 1.785
2003 1.059 57,5% 783 42,5% 1.842
2002 982 55,8% 778 44,2% 1.760
2001 972 61,7% 604 38,3% 1.576
2000 961 63,4% 555 36,6% 1.516
1999 910 62,3% 550 37,7% 1.460
1998 1.254 59,4% 857 40,6% 2.111
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 

En aquesta taula es pot observar com l’atur ha decrescut en els darrers 7 anys tant en el cas 
de les dones com dels homes. Podem observar com l’any 2004 la diferència entre el 
percentatge de dones i homes en atur ha estat la més baixa dels darrers set anys. També 
veiem que aquests percentatges han augmentat i/o disminuït segons els períodes i, per tant, 
no s’ha de baixar la guàrdia només pel fet que l’últim any estiguin més equiparades. 
                                                           
5 Tobío, C. Movilidad y género en el espacio urbano. Article basat en l’Enquesta Formes de Vida, 
realitzada a Madrid el 1989.    
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Taula 5.1.8. Atur registrat per sexe i edat a Vilanova i la Geltrú, 2004. 
Edat   DONES    HOMES   TOTAL  
  Total %  col % files Total % col % files Total % col 
De 16 a 19 anys 35 3,5% 44,9% 43 5,4% 55,1% 78 4,4%
De 20 a 24 anys 80 8,1% 45,2% 97 12,2% 54,8% 177 9,9%
De 25 a 29 anys 125 12,7% 56,8% 95 11,9% 43,2% 220 12,3%
De 30 a 34 anys 139 14,1% 61,5% 87 10,9% 38,5% 226 12,7%
De 35 a 39 anys 135 13,7% 64,3% 75 9,4% 35,7% 210 11,8%
De 40 a 44 anys 122 12,4% 67,4% 59 7,4% 32,6% 181 10,1%
De 45 a 49 anys 112 11,3% 61,9% 69 8,6% 38,1% 181 10,1%
De 50 a 54 anys 101 10,2% 63,9% 57 7,1% 36,1% 158 8,9%
De 55 a 59 anys 91 9,2% 45,5% 109 13,7% 54,5% 200 11,2%
De 60 anys i més 47 4,8% 30,5% 107 13,4% 69,5% 154 8,6%
Total 987 100% 55,3% 798 100% 44,7% 1.785 100%
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
L’atur, és major entre les dones que entre els homes excepte en la franja d’edat de menys 
de 24 anys i majors de 55. La diferència més gran es troba en les persones de 35 a 44 anys, a 
on les dones aturades representen el 65,7% enfront el 34,3% d’homes. Per les dones d’entre 
35 a 45 anys que després de ser mares i no estar en el mercat laboral per les tasques 
reproductives,volen incorporar-se al mercat de treball, la conciliació laboral suposa sovint un 
problema, per poder combinar els horaris i tasques del treball productiu i reproductiu. 
 
Pel que fa a les persones desocupades majors de 45 anys, hi ha una presència important de 
dones d’aquesta edat amb poca experiència laboral i un nivell formatiu mig- baix. Al treball 
de camp se’ns ha expressat que es tracta d’un col·lectiu amb el qual és difícil aconseguir la 
inserció per les reticències que hi ha al mercat laboral de contractar a persones més grans 
de 40 anys. 
 
L’atur femení és bastant homogeni en els grups d’edat d’entre els 25 als 59 anys. Els grup que 
presenta major presència a l’atur seria dels 30 als 40 anys. Aquesta distribució de l’atur 
femení pot estar associada, entre d’altres, a factors relacionats amb el cicle vital de les 
dones (casament i criança dels fills/es petits/es, reincorporació de les dones majors de 45 
anys que han acabat la criança...).  
 
 
 
                                                                                                        
Les persones usuàries dels serveis d’orientació i recerca de feina 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb el Centre de Formació Ocupacional 
(CFO) La Paperera. Aquest centre té el principi d’igualtat d’oportunitats molt arrelat en els 
diversos serveis que ofereixen, facilitant la incorporació de les dones en el mercat laboral i, 
molt especialment, les d’edat mitjana.  

Des del CFO La Paperera es condueixen els següents programes6: 

- Programa Formar per Treballar7 

- Programa Orientar per Treballar 

- Programa Ocupació i Empresa 
                                                           
6 Veure apartat ‘Respostes aportades’ per conèixer els objectius i línies d’acció d’aquests programes. 
7 Abordarem aquests programes en aquest capítol a excepció del Programa Formar per treballar, que analitzarem 
en el capítol ‘Formació’ d’aquesta auditoria. 
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 Programa Orientar per treballar 
 
Els objectius del programa són els següents: 
- Estructurar l’orientació com un procés continuat i sistemàtic durant la trajectòria vital de 

cada persona. 
- Col·laborar amb la tasca orientadora dels IES. 
- Ajudar a les persones a comprendre com és i com s’organitza el món laboral. 
- Crear un vincle entre l’activitat formativa i la vida activa. 
- Transmetre i fomentar en les persones l’interès i la motivació per  informar-se. 
 
 
Taula 5.1.9. Persones usuàries del Programa Orientar per treballar per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 
2004. 
 14 -18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 39 22 75 93 134 92 79 75 40 14 663 
Homes 75 26 50 77 62 45 23 23 17 9 407 
Total 114 48 125 170 196 137 102 98 57 23 1.070 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 5.1.10. Persones usuàries del Projecte Servei d’Orientació a la ciutadania per sexe i edat. 
Vilanova i la Geltrú, 2004. 
 16 -18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 25 22 75 93 134 92 79 75 40 14 649 
Homes 28 26 50 77 62 45 23 23 17 9 360 
Total 53 48 125 170 196 137 102 98 57 23 1.009 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
El perfil majoritari de persona usuària del Programa Orientar per treballar i del Projecte Servei 
d’Orientació a la ciutadania és una dona (en un 62% en el cas del programa i un 64,3% en el 
projecte), entre els 21 i 50 anys, majoritàriament. Per edats, entre les persones més joves, hi 
ha més nois que noies, principalment perquè són les noies les principals usuàries del projecte 
‘Tastets’. A mesura que augmenta l’edat, hi ha més dones. Segons se’ns ha informat a les 
entrevistes realitzades, això és perquè les dones solen fer una recerca més activa de feina i 
amb més assiduïtat. També caldria afegir el fet que són les dones qui es troben més 
freqüentment en situació d’atur, i que les seves edats coincideixen també amb el perfil 
d’usuàries del Programa. 
 
 
Taula 5.1.11. Persones usuàries del Projecte Tastets per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2004. 

 P. Usuàries 
Noies  14 
Nois 47 
Totals 61 

Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
S’observa com les noies només representen el 23% d’usuàries del Projecte Tastets. Es tracta 
d’alumnat de 4t d’ESO que ha fet accions d’orientació laboral sobre temes com 
administració, mecànica, electricitat, etc. 
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 Programa Ocupació i empresa 

 
Els objectius del programa són els següents: 
 
- Dissenyar projectes, accions i serveis de discriminació positiva que afavoreixin la inserció i 

la regularització dels col·lectius de treballadors/es amb major risc d’exclusió social del 
Garraf. 

- Proporcionar els recursos necessaris a les persones que cerquen  feina o millora de feina 
de la comarca del Garraf perquè puguin dur a terme una recerca activa i al més 
autònoma possible d’ocupació 

- Dissenyar projectes, accions i serveis que afavoreixin la relació entre els demandants 
de feina i el teixit empresarial del Garraf 

 
 
Taula 5.1.12. Persones usuàries del Programa Ocupació i empresa per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 
2004. 
 14 -18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 21 24 83 103 142 73 55 58 47 18 624 
Homes 56 26 48 91 84 33 30 20 9 12 409 
Total 77 50 131 194 226 106 85 78 56 30 1.033 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
La presència de dones en el Programa Ocupació i Empresa, com en el cas del programa 
anterior, es també majoritària (en aquest cas el 60,4% són dones). Aquestes es concentren 
sobre tot entre els 26 i 35 anys, tot i que entre els 21 i 25 i els 41 i 50 anys també trobem un 
important nombre d’usuàries. 
 
Pel que fa a la participació de persones migrades en el programa, val a dir que es dóna una 
participació alta, sobre tot de persones procedents del Marroc (104 persones), l’Equador 
(53), Argentina (41), Colòmbia (21), Bolívia (20), Perú (18),  Uruguai (18) i Romania (17), entre 
d’altres.  
 
Les dones migrades són un col·lectiu especialment vulnerable en el mercat de treball, degut 
principalment a l’absència de permís de treball, treball en l’economia submergida, poc 
coneixement de la llengua (castellana i/o catalana), poca experiència laboral, són les 
responsables del treball reproductiu, etc. 
 
El CFO disposa d’un mediador intercultural un cop a la setmana. A l’entrevista se’ns ha 
comentat que el servei havia estat col·lapsat amb gent que no tenia permís de treball, però 
actualment el servei està més regulat i no es pot atendre ja a persones que no tenen papers. 
 
 
Projecte Equal Emergim8

Aquest projecte s’ha desenvolupat en l'àmbit territorial de l'Eix Diagonal i està enquadrat en 
l'Eix 4 del programa espanyol de la Iniciativa Comunitària EQUAL. Aquest Eix programàtic 
promou la Igualtat d'oportunitats entre homes i dones i proposa l'impuls d'accions 
innovadores, experimentals i integrades que puguin complementar les polítiques d'ocupació 
implantades en la Unió Europea. 
 
El principal objectiu del projecte és estimular la regularització i la professionalització dels 
serveis de neteja i d'atenció a la llar. La major part d'aquests serveis es fan sense un 
                                                           
8 La informació d’aquest projecte està extreta del CFO La Paperera i de la pàgina web del projecte 
http://www.treboldigital.com/emergim/
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reconeixement professional adequat; generalment es duen a terme amb una manca de 
regulació (de contractació o facturació, de preus, d'estandards de serveis, etc.) i, en un 
altíssim percentatge són realitzats per dones. 
 
Partint de la constatació d'aquesta desigualtat, EMEREGIM ha posat en pràctica activitats 
de sensibilització, assessorament i experimentació de noves fórmules de contractació, 
promoció, formació, orientació i estimulació de la demanda, per tal d'incidir en l'emergència 
d'aquest sector de serveis. 
 
Són moltes les dones que treballen en situacions de gran precarietat, sense cap condició 
contractual, sense horaris establerts, etc. Aquesta situació es dóna sovint a les feines de 
neteja i al de la cura de persones grans, sectors on la presència femenina és gairebé 
absoluta. 
 
L’elecció d’un tipus de feina o altra (en quant a les condicions laborals) varia segons l’edat i 
la situació familiar de les dones. Normalment, les dones casades amb fills/es grans i dins una 
relació de parella satisfactòria, prefereixen treballar en negre i quedar-se més a prop abans 
que treballar amb contracte i haver d’anar més lluny. Això normalment ve donat pel fet que, 
per una banda, econòmicament els compensa més treballar en negre i per altra, són 
beneficiàries de les prestacions de la seguretat dels seus marits. 
 
La vessant formativa del projecte s’ha bastat en diferents mòduls: informàtica a la llar, medi 
ambient, dietètica i nutrició, primers auxilis i una sessió formativa a càrrec del Programa 
Dona. A continuació presentem la participació de dones en aquesta formació:  
 
 
Taula 5.1.13. Participants a les accions formatives del Projecte Emergim per sexe i edat. Vilanova i la 
Geltrú, 2004. 
 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 2 5 9 2 4 11 0 33 
Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2 5 9 2 4 11 0 33 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Veiem com les dones participants tenen entre 26 i 55 anys, i que l’edat majoritària és dels 51 
als 55 i dels 36 als 40. La majoria d’aquestes dones tenen el graduat escolar o alguna altra 
titulació. Algunes d’elles tenen titulacions d’altres països (vàries dones participants són 
migrades de l’Amèrica Llatina) i dues d’elles són llicenciades universitàries. La presència de 
dones migrades en el projecte, però, ha estat petita. 
 
A través del projecte es va realitzar la inserció i la regularització laboral de totes les dones 
participants i s’han creat 3 microempreses en aquest sector. Tanmateix, la principal 
mancança del projecte, segons s’ha després del treball de camp, és la poca incidència que 
el projecte ha tingut entre l’empresariat. 
 
 
Projecte Equal Igualem  
L’any 2005, d’altra banda, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha iniciat un altre projecte 
Equal en col·laboració amb municipis de l’eix Diagonal. Aquest nou projecte va encaminat 
a equiparar les oportunitats d’accés al mercat laboral dels homes i les dones. En concret, 
pretén desnaturalitzar l’assignació de feines en funció del gènere tot desmuntant els 
arguments que justifiquen aquesta assignació per tal de promoure un canvi de valors, 
actituds i voluntats. Com a efecte es pretén inserir dones desocupades en oficis 
tradicionalment masculins.  
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Donat que el projecte s’ha iniciat recentment encara no es disposa dades de persones 
usuàries ni d’accions concretes. De les entrevistes realitzades sabem que es té en previsió 
formar dones en diferents oficis on hi ha una subrepresentació femenina: soldadura, 
electricitat, pintura, fusteria, etc., així com dur a terme un procés de sensibilització a les 
empreses. 
 
 
Taula 5.1.14. Participants al Club de la feina per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2004. 
 ? 16-20 21-26 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 4 44 81 101 135 64 52 50 29 17 574 
Homes 1 81 45 91 84 33 30 19 9 12 398 
Total 5 115 126 192 219 97 82 69 38 29 972 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 5.1.15. Persones migrades participants al Club de la feina per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 
2004. 
 ? 16-20 21-25 26-30 31-45 + 45 total 
Dones 4 14 27 43 86 26 200 
Homes 3 24 24 45 76 16 188 
Total 7 38 51 88 162 42 388 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
El Club de la feina ofereix bàsicament recursos i orientació per fer una cerca de feina activa. 
L’any 2004 va registrar un total de 972 persones usuàries que utilitzaren el servei com a recurs 
habitual per gestionar la seva recerca de feina. D’aquestes persones podem dir que el 59% 
són dones i el 41% homes, majoritàriament persones entre els 21 i 35 anys.  
 
Més d’un terç de les persones usuàries eren immigrants, 388 persones concretament. 104 
eren del Marroc, 52 de l’Equador, 39 d’Argentina, 21 de Colòmbia, 19 de Bolívia, 18 del Perú, 
18 d’Uruguai, 17 de Romania, entre d’altres. La participació de dones i d’homes és bastant 
equilibrada en termes globals i també en els diferents grups d’edat. 
 
 
Taula 5.1.16. Demandants de la Borsa de Treball per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2004. 
 16-18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 18 29 90 122 163 85 61 60 36 15 679 
Homes 43 25 68 86 96 43 40 24 19 11 455 
Total 61 54 158 208 259 128 101 84 55 26 1.134 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 5.1.17. Cobertura de la Borsa de Treball per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2004. 
 16-18 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 0 2 7 7 23 15 14 15 6 1 90 
Homes 5 4 6 3 7 3 6 2 0 1 37 
Total 5 6 13 10 30 18 20 17 6 2 127 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Durant l’any 2004 han estat 1.134 les persones que s’han adreçat al servei de Borsa de 
Treball. Veiem en la taula que hi ha més dones (679) que han fet ús del servei de borsa de 
treball que homes (455). Les edats majoritàries van entre els 21 i 45 anys, i observem que 
únicament hi ha més homes entre el 16 i els 18 anys.  
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Pel que fa a la cobertura de la Borsa, observem com hi ha més inserció de dones (70,1%) 
que d’homes (29,9%) perquè son elles qui fan una cerca de feina més activa i les que fan 
més ús dels recursos del CFO. Sabem que les dones són les que fan ús dels diferents serveis, 
s’orienten, es formen i després fan una recerca activa i continuada, amb un esforç per 
mantenir allò que han aconseguit. 
 
A la Borsa de Treball s’han inserit persones de totes les edats, però els grups majoritaris han 
estat dones dels 31 als 50 anys, en contra de les estadístiques oficials que assenyalen l’atur 
més elevat entre les dones d’edat mitjana. Segons se’ns ha expressat a les entrevistes, s’ha 
detectat que s’està donant un canvi en l’empresariat perquè s’està ampliant l’edat de la 
gent a contractar i el barem d’edat de les ofertes s’amplia sovint fins els 40 anys. Entre els 40 i 
50 anys algunes dones que tenen fills i filles grans es decideixen a treballar fora de casa.  
 
  
Taula 5.1.18. Participants al Projecte Garraf Entorn per sexe i edat. Vilanova i la Geltrú, 2004. 
 19-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 + 55 total 
Dones 0 0 0 2 0 1 4 7 1 15 
Homes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Total 0 0 0 2 0 1 5 7 1 16 
Font: CFO La Paperera. Elaboració pròpia. 
 
 
Finalment, presentem les dades de participant en el projecte Garraf Entorn. Es tracta d’un 
projecte de formació i inserció laboral de rehabilitació d’espais urbans i naturals (tasques de 
treball forestal i manteniment urbà). Compta amb accions formatives per a persones 
aturades majors de 25 anys, preferiblement dones més grans de 45 anys. Veiem a la taula 
com la gran majoria de participants són dones, la gran majoria d’elles no tenen estudis.   
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 5.1.3. RESPOSTES APORTADES 
 
 

SERVEIS/ PLANS/ 
PROGRAMES/PROJECTES 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PROGRAMA ORIENTAR PER TREBALLAR 
 CFO La Paperera 

 

 Estructurar l’orientació com un procés 
continuat i sistemàtic durant la trajectòria 
vital de cada persona. 

 Col·laborar amb la tasca orientadora dels 
IES. 

 Ajudar a les persones a comprendre com és i 
com s’organitza el món laboral. 

 Crear un vincle entre l’activitat formativa i la 
vida activa. 

 Transmetre i fomentar en les persones 
l’interès i la motivació per  informar-se. 

 Projecte Arpó: Recerca d’informació, disseny 
gràfic, etc. 

 Orientació a la ciutadania 
 Projecte Secundària: tastets, visites als IES 

PROGRAMA OCUPACIÓ  I EMPRESA 
 CFO La Paperera 

 

 Dissenyar projectes, accions i serveis de 
discriminació positiva que afavoreixin la 
inserció i la regularització dels col·lectius de 
treballadors/es amb major risc d’exclusió 
social del Garraf. 

 Proporcionar els recursos necessaris a les 
persones que cerquen  feina o millora de 
feina de la comarca del Garraf perquè 
puguin dur a terme una recerca activa i al 
més autònoma possible d’ocupació 

 Dissenyar projectes, accions i serveis que 
afavoreixin la relació entre els demandants 
de feina i el teixit empresarial del Garraf 

Projectes: 
 Co Vilanova en Xarxa 
 Emergim 
 Intermediació 
 Garraf entorn 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

SERVEI D'ORIENTACIÓ A LA 
CIUTADANIA (SOalC) 
 CFO La Paperera 
 

 

 Proporcionar orientació laboral.  Orientació professional per saber quin és l'ofici o 
professió que millor encaixa amb les 
característiques i interessos de cadascú. 

 Orientació laboral, les tècniques de recerca 
necessària per facilitar el trobar una feina. 

 Desenvolupament d'aptituds i competències 
personals relacionades amb el procés d'inserció 
laboral. 

 Mitjançant atenció i seguiment personalitzat 
adaptat a les necessitats de cada persona, i 
amb el recolzament tècnic d'un equip 
interdisciplinari format per un conjunt de 
professionals amb experiència en l’àrea de 
l'orientació i la inserció laboral. 

SERVEI D'ORIENTACIÓ A 
L'ENSENYAMENT REGLAT (TASTETS) 
 CFO La Paperera 

 

 Aproximar a l’alumnat a diferents oficis i al 
món del treball 

 Servir com a eina de suport en la seva 
elecció professional 

 

 Realització per part dels alumnes de quart d’ESO 
dels centres del municipi, de simulacions i 
pràctiques a diferents tallers del CFO La 
Paperera, com una activitat de suport en el seu 
procés d’elecció professional. 

PROJECTE EQUAL EMERGIM 
 CFO La Paperera 
 Eix Diagonal 
 Fons Social Europeu  

 Millorar i equiparar les condicions laborals de 
les persones que realitzen serveis de neteja i 
atenció personal a les llars, reconeixent i 
millorant el seu paper professional, en l’entorn 
de l’Eix Diagonal. 

 Prospecció: recerca, documentació, etc. 
 Formació: informàtica a la llar, medi ambient, 

dietètica i nutrició, primers auxilis, sessió formativa 
Programa Dona 

 Legalització: gestió d’ofertes, regularitzacions, 
xarxa del temps, etc.  

 Promoció del projecte 
 Jornades locals de debat 
 Transancionalitat 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PROJECTE EQUAL IGUALEM 
 CFO La Paperera 
 Eix Diagonal 
 Fons Social Europeu 

 Desnaturalitzar l’assignació de feines en funció 
del gènere 

 Desmuntar els arguments que justifiquen 
aquesta assignació 

 Promoure un canvi de valors, actituds i 
voluntats  
Inserir dones inactives o desocupades en oficis 
tradicionalment masculins 

Accions previstes: 
 Jornada transnacional per arribar a acord amb 

socis de la UE. 
 Sensibilització a empreses, treballadors/es i 

població en general sobre la construcció social de 
la divisió sexual del treball.  

 Motivació del col·lectiu de dones ‘inactives’ o 
aturades per optar a llocs de treball 
tradicionalment masculins. 

 Estudis sobre el fet de la desigualtat en el mercat 
laboral per raó de gènere 

 Promoció entre empreses i agents socials de la 
responsabilitat social de l’empresa  

 Creació de Meses per la Igualtat Laboral  
PROJECTE HÈLIA9  
 CFO La Paperera 
 Fons social europeu 

 

 Donar resposta a les necessitats de formació i 
pràctica laboral de les dones aturades o de 
persones en risc o en situació d'exclusió social. 

Cursos (ja finalitzats) 
 Atenció a la tercera edat 
 Atenció a persones amb demència 
 Atenció infantil, dietètica i nutrició 
 Electricitat i lampisteria 
 Fusteria 
 Gestió comercial 
 Guixaire 
 Musicoteràpia 
 Treball familiar + discapacitats i trastorns mentals 
 Informàtica 
 Pràctiques formatives en empreses 
 Anglès 
 Etc. 

                                                           
9 Aquest projecte s’abordarà al capítol ‘Formació’. 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 
 Oficina Tècnica de Turisme 
 ROS Development & Planning 

 Preservació dels recursos 
 Creixement ordenat 
 Millora de la competitivitat 
 Optimitzacions de la inversió turística 
 Diversificació 
 Desestacionalització 
 Increment del valor afegit 
 Reforçament sinèrgic 
 Imatge 

Programes de desenvolupament i competitivitat: 
 Vilanova estació nàutica 
 Front marítim i platges 
 Desenvolupament del Pla d’Hotels 
 Estratègia de posicionament i imatge 
 Patrimoni arquitectònic i paisatge urbà 
 Desenvolupament turisme gastronòmic 
 Vinculacions amb recursos àrea immediata i 

ampliada 
 Aprofitament esdeveniments i festes populars 
 Shopping i animació 
 Dictamen sobre projecte espai polivalent 
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5.1.4. TENDÈNCIES DE GÈNERE EN L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EL 

MERCAT DE TREBALL. PUNTS FORTS I PUNTS A MILLORAR. 
  
 
 

   Atur femení i mercat de treball 
 
El fenomen de l’atur a Vilanova i la Geltrú segueix la tendència que afecta a tota 
Catalunya i Espanya. Un nivell d’atur femení més alt que el masculí, concentrat a més 
en determinats grups d’edat. La borsa de persones aturades és majoritàriament 
femenina, i les empreses presenten de vegades resistències per ocupar dones, 
especialment en edat reproductiva. Per altra banda, és difícil la compaginació de la 
vida laboral i familiar, cosa que afecta fonamentalment a les dones perquè són elles 
les encarregades de dur a terme el treball familiar- domèstic. 
 
La problemàtica de l’atur femení requereix d’actuacions públiques que integrin els 
àmbits laboral, familiar i públic. 
 
 
 
Punts forts 
 
 Dins els serveis d’inserció i ocupació del CFO La Paperera s’ofereix orientació 

laboral, hi ha un servei de borsa de treball, diversos programes d’ocupació i 
formació, etc., els quals poden donar resposta a les necessitats concretes dels 
diferents col·lectius. En concret, segons les dades presentades, les dones són 
importants usuàries dels diferents serveis d’inserció i ocupació a Vilanova i la Geltrú.   

 
 A les accions formatives que s’imparteixen al CFO La Paperera es prioritza sovint 

que les persones participants siguin dones. 
 
 El CFO La Paperera duu a terme projectes ocupacionals específics adreçats a 

recolzar la igualtat d’oportunitats, com els projectes Igualem, Helia, Emergim o 
Idònia. 

 
 El projecte Emergim ha estimulat la regularització i la professionalització dels serveis 

de neteja i d'atenció a la llar. A través del projecte es va realitzar la inserció i la 
regularització laboral de totes les dones participants i s’han creat 3 microempreses 
en aquest sector.  

 
 
 
 
Punts a millorar 
 
 L’atur femení està molt per sobre de l’atur masculí. Concretament, la taxa d’atur 

registrada l’Octubre del 2005 era de 11,39 punts per les dones i 6,43 pels homes.  
 
 L’atur es concentra molt en determinats grups d’edat. La diferència més gran es 

troba en les persones de 35 a 44 anys, a on les dones aturades representen el 65,7% 
enfront el 34,3% d’homes. 

 
 Pel que fa a les persones desocupades majors de 45 anys, hi ha una presència 

important de dones d’aquesta edat amb poca experiència laboral i un nivell 
formatiu mig- baix. Al treball de camp se’ns ha expressat que es tracta d’un  
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col·lectiu amb el qual és difícil aconseguir la inserció per les reticències que hi ha al 
mercat laboral de contractar a persones més grans de 40 anys. 

 
 Les empreses presenten moltes vegades resistències per contractar dones i moltes 

dones també són reticents a incorporar-se a determinats tipus de feines. 
 
 La principal mancança del projecte Emergim, segons s’ha després del treball de 

camp, és la poca incidència que el projecte ha tingut entre l’empresariat. 
 
 Tot i que es donen importants accions ocupacionals per fomentar la igualtat 

d’oportunitats en el mercat de treball entre dones i homes, no hi ha una política 
global que impliqui tots els agents socials i econòmics. 

 
 
 
 
 

   Treball reproductiu i mercat de treball 
Dins la població considerada com a ‘inactiva’ les feines de la llar és una activitat 
desenvolupada pràcticament en la seva totalitat per dones. Aquesta població no es 
té en compte a l’hora de comptabilitzar l’atur femení (si es fes augmentaria el nombre 
de dones aturades).  
 
 
Punts forts 
 
 El CFO La Paperera és sensible vers les discriminacions en el mercat de treball i de 

la càrrega reproductiva en raó del gènere, fent una clara aposta per la promoció 
de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball.   

 
 El CFO La Paperera ha vingut desenvolupant projectes ocupacionals específics per 

a dones excloses del mercat de treball, com els projectes Igualem, Helia i Emergim. 
 
 
Punts a millorar 
 
 De la població classificada com a ‘no activa’ a Vilanova i la Geltrú, el 60,3% són 

dones, que molt segurament duen a terme el treball reproductiu. 
 
 Segons dades de l’Idescat l’any 2001, de les persones de Vilanova i la Geltrú que es 

dediquen exclusivament al treball reproductiu, el 98,4% són dones, i els homes 
representen només l’1,6%. 

 
 Hi ha molts factors que dificulten la compaginació de la vida laboral i el treball 

familiar-domèstic i, per tant, impedeixen o dificulten l’accés de les dones al mercat 
de treball: la manca de corresponsabilitat entre homes i dones a la llar, els torns 
rotatius a les empreses, la insuficiència dels serveis de proximitat, etc. Són factors 
que s’han de tenir compte i establir mesures de foment de la corresponsabilitat i de 
conciliació de les vides familiar i laboral. 

 
 El fet que les dones es dediquin a les tasques domèstiques i l’escassa 

corresponsabilitat de dones i homes a la llar dificulta la incorporació de les dones al 
mercat de treball ja que tenen menys disponibilitat (tant per treballar com per la 
formació i el reciclatge). 
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 Tot i que les dones són col·lectiu prioritari a les accions formatives de CFO La 

Paperera, no s’incorporen mesures de conciliació en les seves accions. Per 
exemple, no hi ha servei de guarderia a l’equipament.  

 
 Les places existents a l’Escola Bressol pública de Vilanova i la Geltrú són insuficients 

per a la demanda existent.  
 
 No s’incorpora l’aportació del treball reproductiu en l’anàlisi econòmica de la zona 

i seria necessari fer-ho. 
 
 
 
 

  Segregació ocupacional 
La segregació ocupacional, tant vertical com horitzontal, és una realitat a Vilanova i la 
Geltrú. Les ofertes de treball que es generen tenen un caràcter de gènere molt marcat 
i són professions que tradicionalment han estat ocupades per homes i encara hi ha 
resistències per a la incorporació de dones. Les professions a les quals accedeixen les 
dones són aquelles relacionades amb els serveis de cura de les persones i la neteja, 
vinculades als rols de gènere.  
 
Moltes de les dones desocupades tenen un perfil molt determinat: dones majors de 40 
anys i amb un nivell de formació baix. Aquest fet impedeix que aquestes dones puguin 
accedir a llocs de treball més especialitzats i s’hagin de conformar amb feines menys 
valorades i en les categories més baixes. Hi ha poques dones en càrrecs directius: per 
exemple, la compaginació de les tasques domèstiques amb les laborals dificulten 
l’accés de les dones a càrrecs de responsabilitat. 
 
 
Punts forts 
 
 El projecte recentment iniciat Igualem pretén desnaturalitzar l’assignació de feines 

en funció del gènere tot desmuntant els arguments que justifiquen aquesta 
assignació per tal de promoure un canvi de valors, actituds i voluntats. Com a 
efecte es pretén inserir dones desocupades en oficis tradicionalment masculins. 

 Hi ha cursos de formació ocupacional per a persones aturades, tallers d’ocupació, 
etc. que poden contribuir a l’eliminació de la segregació ocupacional de les 
dones. 

 
 
 
Punts a millorar 
 
 A Vilanova i la Geltrú, la segregació horitzontal es pot observar en tant que hi ha 

un clar predomini de l’ocupació masculina en els sectors de la indústria, la 
construcció i l’agricultura, i  per la importància de l’ocupació femenina en el sector 
serveis. Hi ha, així mateix, poques dones en càrrecs de direcció. Per tant, podem 
afirmar que persisteix la segregació vertical i horitzontal de l’ocupació, pel que és 
necessari fomentar en l’àmbit ocupacional formacions que evitin aquesta 
segregació de les dones. 

 
 Els sectors del mercat de treball més feminitzats són aquells que tenen a veure 

amb el servei, l’atenció i la cura a les persones, vinculats als rols tradicionalment 
femenins.  
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 Les professions on hi ha més dones són aquelles que tenen menys oferta i que 
estan menys valorades i reconegudes socialment. 

 
 Les dones, per motius de socialització i formació, segueixen desenvolupant tasques 

relacionades amb el treball reproductor. 
 
 Vilanova és una ciutat de serveis. Es tracta d’un sector feminitzat que es 

caracteritza per tenir horaris partits, treball en caps de setmana, sovint salaris 
baixos, etc.  

 
 
 

 Dones migrades i mercat de treball 

Sabem que el col·lectiu nouvingut és un col·lectiu amb dificultats a l’hora d’accedir al 
món laboral, bé per la situació d’irregularitat en la que es troben o per altres motius. 
Sovint necessiten un acompanyament individualitzat degut a la dificultat de l’idioma o 
al desconeixement de la manera de funcionar de la societat d’acollida. En els serveis 
d’atenció a persones migrades reben més demandes d’homes que de dones, però les 
dones nouvingudes són un col·lectiu de difícil inserció ja que, per exemple, el problema 
de l’idioma és encara més accentuat, donat que molts cops es troben aïllades en les 
tasques domèstiques i això dificulta l’aprenentatge.  
 
 
 
Punts forts 
 
 Existeixen programes i recursos destinats a les persones migrades: l’oficina de drets 

civils, les activitats d’entitats com Creu Roja o Càritas, els cursos de l’Escola de 
Persones Adultes, etc. 

 
 
Punts a millorar 
 
 Hi ha una important presència de dones en l’economia submergida i moltes 

d’aquestes dones són migrades que no tenen altra sortida per sobreviure i que 
viuen en absoluta precarietat laboral. 

 
 Les dones que han arribat a Catalunya mitjançant la reagrupació familiar tenen 

permís de residència però no permís de treball. Això sovint provoca i/o intensifica la 
precarietat laboral i la dependència als seus marits. 

 
 El desconeixement de l’idioma en col·lectius de dones migrades, sobretot de les 

dones magribines, és un element que dificulta la integració laboral d’aquestes 
persones. 

 
 No hi ha accions ocupacionals específiques per a les dones migrades del municipi.  

 
 La presència de dones migrades en el projecte Emergim ha estat petita. 

Precisament, moltes dones migrades que fan el treball domèstic i de cura de 
persones sovint, no tenen la preparació necessària per fer-ho (per exemple, 
conèixer la dieta més adequada, actuació en situacions d’urgència, etc.).  

 
 No hi ha dades ocupacionals suficients sobre la població migrada que permetin 

una anàlisi diferencial acurada. 
 
 Hi ha mercats de treball il·legals basats en la contractació de població estrangera. 
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 Els sectors on trobem una major proporció de dones migrades ocupades és en el 

servei domèstic i l’hostaleria, sectors que destaquen per la seva precarietat laboral. 
 
 La població migrada que no té permís de treball no pot tenir accés a la borsa de 

treball. 
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5.2. ALTRES USOS DEL TEMPS 
 
5.2.1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

 
Quan parlem, en el marc d’aquest capítol, d’usos del temps, volem donar rellevància als 
lligams en l’organització de la vida del treball productiu, el treball reproductiu, el temps 
relacional, personal i d’oci. Uns temps condicionen inevitablement els altres i ens preguntem 
què passaria si la vida i l’economia giressin al voltant dels temps personal i reproductiu i no a 
la inversa.  
 
La majoria de vegades, el temps de lleure, d’oci i de participació està dissenyat i estructurat 
en funció del treball productiu de la societat i el temps masculí, i gairebé mai es tenen en 
compte els horaris del treball reproductiu, que estan menys definits. 
 
Dins d’aquest epígraf incloem temes tant importants com la cultura, els espais de dones, la 
xarxa associativa, el voluntariat, els esports, els mitjans de comunicació, etc. No es pot 
menysprear la seva importància, ni el paper que desenvolupen d’enriquiment en la vida de 
les persones. Els situem aquí amb la voluntat de copsar una visió transversal de la vida, del 
temps i dels seus usos, i per veure la realitat des de la construcció del temps social que 
creem i patim els éssers humans. 
 
 

   
155



Diagnosi de Gènere i Igualtat d’Oportunitats a Vilanova i la Geltrú 
Activitats Econòmiques i Usos dels Temps 

 
 

 

5.2.2.  ANÀLISI DE LA REALITAT 
 
 
 

LA CULTURA 

 
Els costums, els coneixements, la creació, les manifestacions artístiques, que constitueixen allò 
que entenem per cultura en un sentit ampli, tenen també un paper fonamental en el canvi 
de mentalitat que possibiliti la construcció d’una nova cultura d’igualtat, no condicionada 
pels estereotips de gènere. 
 
La cultura significa la creació i recreació del món i significa un eix d’identitat comunitària. És 
molt important visibilitzar en el patrimoni cultural les aportacions que han fet les dones al llarg 
de la història, no només per un fet de justícia, sinó pel seu efecte de mirall i de referència 
com a col·lectiu.  
 
La participació activa de les dones en els fets i la creació cultural requereix dels mecanismes 
que possibilitin la seva participació. Hem de contemplar un altre cop la mobilitat i el temps, i 
la seva implicació en el disseny i la planificació de les activitats culturals. Suposa la 
incorporació de valors, sabers i experiències que tradicionalment han estat invisibles a la 
cultura i és necessari que formin part del patrimoni cultural de cada poble.  
 
És una tendència general intentar atraure la població cap a una determinada oferta 
cultural i lúdica que es considera adequada i que moltes vegades presenta un biaix de 
gènere. Col·lectius de totes les edats queden fora d’aquesta oferta perquè no té en compte 
les seves necessitats i vivències. És per això que de vegades cal incorporar altres maneres de 
viure i de veure la cultura, la participació i l’oci per anar teixint una ciutat vital i dinàmica, 
que respecti els diferents espais i modes de vida  a la vegada que es mou per evitar 
desigualtats i transformar la realitat. 
 
 
 
 
La Programació cultural i l’equitat 

La programació cultural a Vilanova i la Geltrú es projecta des de la Regidoria de Cultura 
mitjançant el desenvolupament d’activitats culturals adreçades al conjunt de la població. 
L'Ajuntament ha creat una xarxa d'equipaments culturals per consolidar, d'una banda, una 
oferta d'activitats culturals i, de l'altra, generar recursos per facilitar l'accés de la ciutadania 
a la cultura, consolidant la xarxa d'equipaments culturals: cinc centres cívics, dues 
biblioteques, sis museus, un teatre i tres cinemes, entre d’altres1.  
 
L’oferta d’activitats culturals és àmplia i diversa: festes populars, activitats infantils, teatre, 
exposicions, música, cinema, tallers... Els principals esdeveniments culturals i festes que tenen 
lloc a Vilanova i la Geltrú són:  

 Carnaval- amb una extensa tradició, es tracta potser del principal esdeveniment 
popular de Vilanova i la Geltrú 

 Arts visuals- exposicions, etc. 
 Teatre, música, cinema i dansa 

                                                 
1 Veure apartat ‘Respostes aportades’ en el capítol primer d’aquesta auditoria (Territori) per veure un llistat complet 
d’equipaments. 
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 Brots de poesia- passejada poètica per espectacles, concerts, recitals i lectures 
 Activitats nadalenques 
 Programació d’estiu 
 Festa Major: 29 de juliol fins 6 agost 
 Mostra independent de curtmetratges MIC 
 Festival Internacional de Música Popular Tradicional 
 Fira de Circ de Catalunya Trapezi 

 
No disposem de les dades del grau de participació d’homes i dones en aquestes festes i 
activitats, però precisament per la importància que aquestes tenen en la vida cultural del 
municipi, seria un bon lloc on treballar per una cultura de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 
 
En el capítol ‘Organització Municipal’ vam ja explicar el model organitzatiu del Pla d’Equitat, 
en el que la Regidoria de Cultura assumeix una part del Pla d’Equitat, i el cap de Cultura és 
també un dels tres caps del mateix. A través de l’entrevista amb la Regidoria de Cultura 
sabem que la voluntat és incloure la perspectiva de gènere en la programació cultural 
habitual i no fer accions específiques d’equitat o per les dones. Hi ha la intenció de 
transformar l’estil de les activitats que s’han vingut realitzant fins ara per tal d’ampliar la 
participació de públic en les mateixes, donat que es vol fugir d’activitats només per a dones 
on les assistents són les mateixes dones que ja tenen una motivació per aquesta temàtica. 
Afirmen, així mateix, programar sobre tot teatre amb perspectiva de gènere i fer suport a la 
creació femenina. 
 
Pel que fa a activitats culturals en clau d’equitat, en l’actualitat aquestes giren principalment 
entorn la commemoració de la Diada Internacional de les Dones (8 de març) i la Diada 
contra la violència vers les dones (25 de novembre), mitjançant l’organització de tallers, 
exposicions, xerrades, teatre, cinefòrums, etc. També s’organitzen d’altres activitats com el 
Curs de gènere al Campus Universitari de la Mediterrània, un curs  integrat a la programació 
d’estiu a la UPC i que ha versat sobre temes com el pensament de dones memorables com 
Simone Weil o María Zambrano. 
 
Una altra acció que contempla la perspectiva de gènere és el Programa la Història en les 
Nostres Mans, conduït pel Pla d’Equitat conjuntament amb el Pla de la Gent Gran. Es tracta 
d’un programa de recuperació de la presència femenina en la memòria històrica de 
Vilanova i la Geltrú. Aquest curs/taller sobre la història local que fa 6 anys que es realitza, es 
va iniciar amb l’organització de tallers de testimoniatge, reculls de recerca, etc. per part de 
dones majors de 65 anys de la ciutat. Fruit del treball d’aquestes sessions s’ha editat cinc 
llibrets en la col·lecció La Memòria del Futur: ‘Família i Guerra’, ‘L’Esport’, ‘Sobreviure’, ‘El Pa 
de cada dia’ i ‘Jocs i joguines’, els quals ofereixen en primera persona preciosos testimonis 
de vivències de dones i homes en la història de Vilanova i la Geltrú. També es realitza, 
conjuntament amb el Pla de la Gent Gran, els tallers intergeneracionals La Memòria del Futur 
incorporat en el Pla d’Acció Educativa (PAE) adreçat als IES. 
 
Cal apuntar que la participació ciutadana i de les entitats i associacions en aquesta 
programació cultural és alt, tant pel que fa a la col·laboració amb l’ajuntament en la 
programació municipal (festes majors, etc.) com en l’organització d’activitats pròpies. Per 
exemple, entre d’altres activitats pròpies de les entitats, destaquem les activitats 
organitzades per l’associació de dones La Frontissa entorn les diades del 8 de març i del 25 
de novembre o de l’organització d’un concurs de fotografia amb motiu del 8 març per part 
de l’Associació Veïnal Sant Joan, entre d’altres. 
 
Finalment, un interessant projecte que condueix actualment la Regidoria del Pla de la Gent 
Gran és el Projecte Missives entre generacions, basat en la correspondència entre persones 
grans pacients de llarga estada de l’Hospital de Sant Antoni Abat i alumnat de les escoles. 
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Gent gran i persones joves s’escriuen cartes al llarg de l’any i al final del mateix es realitza 
una festa de cloenda en què les persones estableixen coneixença, promovent així les 
relacions intergeneracionals i el futur voluntariat d’atenció a la gent gran, dinamitzant les 
residències i comptant amb la participació d’entitats. 
 
D’altra banda volem destacar altres activitats culturals que en el passat s’han realitzat a 
Vilanova i la Geltrú en clau de gènere, tot i que actualment no es doni continuïtat a les 
mateixes: 

 Premi d’investigació de Gènere: consistia en un premi d’investigació amb la 
temàtica del paper de les dones en els diferents àmbits de la societat per analitzar 
la realitat social, cultural i política/ econòmica de la vila  

 Mostra de Creadores: fira d’art femení que es va fer l’any 2003.  

 Projecte homes per l’equitat: es basava en tallers per reflexionar sobre els models 
de masculinitat. 

 Etc. 

 

Val a dir que també s’organitzava un servei de guarda d’infants gratuït en paral·lel a les 
accions de la Regidora d’Equitat (cursos, tallers, conferències, exposicions, etc. ) a través de 
les ludoteques municipals i de la coordinadora d’entitats d’educació en el lleure. Tanmateix 
en l’actualitat ja no es dóna aquest servei. 
 
 
 
 
La Biblioteca 

La Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, a la que pertanyen les 
Biblioteques Armand Cardona Torrandell i Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú, es projecta 
cada cop més com un eix vertebrador de desenvolupament cultural, no només per la seva 
funció específica sinó per la seva implicació comunitària en la implementació de diferents 
activitats de caire cultural, tot conformant un espai relacional comunitari. 
 
La funció de les biblioteques com accés local a la informació es veu facilitada i multiplicada 
per les tecnologies de la comunicació i de la informació, que han augmentat les possibilitats 
de disposar d’informació i han abolit les distàncies físiques de temps i espai.  
 
A les Biblioteques de Vilanova i la Geltrú, a més del servei d’informació i préstec, s’organitzen 
diverses activitats de promoció cultural, de foment de la lectura, xerrades, exposicions, entre 
d’altres. A partir de les memòries anuals de les biblioteques constatem que la informació 
sobre les persones usuàries de la biblioteca no es troba diferenciada per sexes. 
  
Cal destacar que fruït de la col·laboració amb el Pla d’Equitat, a la Biblioteca hi ha una 
secció bibliogràfica especialitzada en temes d’equitat. D’altra banda sabem que en el club 
de lectura d’ambdues biblioteques les persones participants són quasi exclusivament dones, 
tant entre els grups de població jove, adulta o gent gran. En el cas del Club de Lectura de la 
Biblioteca Joan Oliva participen majoritàriament dones que realitzen exclusivament tasques 
reproductives i que no tenen un hàbit lector.  
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LA XARXA ASSOCIATIVA 
 
 
 
Associacions a Vilanova i la Geltrú  

La participació organitzada és un eix vertebrador del territori i absolutament necessari per 
l’elaboració i implementació de polítiques i per la qualitat de vida dels municipis. A Vilanova 
i la Geltrú hi ha un teixit molt ric d’associacions de diversitat d’àmbits.  
  
L’Ajuntament atorga ajuts i subvencions a les entitats vilanovines anualment. Dins la 
normativa s’inclouen alguns aspectes de promoció de la igualtat d’oportunitats: d’una 
banda, s’explicita que queden excloses de la normativa les entitats que practiquin 
actuacions homòfobes o misògines; de l’altra, es prioritzen aquelles activitats que, entre 
d’altres, promoguin la igualtat d’oportunitats. 
 
L’Ajuntament no disposa d’una base de dades disgregades actualitzades sobre la 
composició de les entitats locals. Existeix, però, un mosaic associatiu o guia d’entitats a on 
estan llistades les diverses associacions per àmbits, amb les seves dades de contacte. Per 
tant a continuació presentarem una aproximació qualitativa de les entitats i associacions 
segons les persones que hi participen: 
 
 El nombre aproximat d’entitats i associacions a Vilanova i la Geltrú es xifra al voltant de 

les 300. Fonamentalment parlem de moltes associacions petites sovint poc 
interrelacionades i basades en el voluntariat.  

 Si observem les diverses entitats a Vilanova i la Geltrú per tipologies2, veiem que 
predominen les culturals (134), seguides per les esportives (45), socials i de cooperació 
(35), les d’educació (26), econòmiques (20), les de gent gran (14), veïnals (12), les de 
lleure (8), juvenils (5) i ambientals (2). Hi ha, així mateix, una associació de dones, de la 
que parlarem més endavant. 

 Les dones tenen una participació més alta en determinades associacions. En concret, la 
seva presència és majoritària en entitats de lleure (4 de les 5 presidències d’aquest tipus 
d’entitats són ocupades per dones), en les AMPAs, les de salut, cooperació 
internacional, les corals, l’Agrupació de Balls Populars, etc.  

 D’altra banda, trobem una presència més alta d’homes en les associacions esportives, 
culturals, Veïnals, etc. En aquest darrer cas, val a dir que no hi ha cap de les 12 
Associacions Veïnals presidida per una dona al municipi, tot i que aquest fet no implica 
que les dones participin menys en aquestes associacions, ans el contrari. El que 
succeeix és que elles acostumen a participar molt activament en la vida de les 
associacions veïnals però que després no figuren en els càrrecs de més responsabilitat. 

 
La tradició i els rols sexuals per tant estan presents en la majoria d’entitats, donat que 
activitats marcades pel biaix de gènere (relacionades amb la funció reproductiva, 
principalment els àmbits social, educatiu i sanitari) són realitzades quasi exclusivament per 
dones mentre que altres de caràcter més competitiu o que requereixen més representació 
institucional (esports, AAVV, etc.) són realitzades en major grau per homes. També s’observa 
com les dones no acostumen a ocupar càrrecs de representativitat a les juntes 
d’associacions tant com els homes, però sabem que sí agafen d’altres responsabilitats i 

                                                 
2 Aquestes dades estan estretes de la Guia d’entitats editada l’any 2000. Fonts municipals ens han comentat que 
s’han donat bastants canvis des de l’edició d’aquesta guia, tanmateix és l’única font existent que recull totes les 
entitats locals. 
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participen molt activament en la vida associativa, fins i tot més que els homes. Aquest és un 
indicador clarament lligat a una socialització diferenciada home- dona que crea dificultats 
per situar-se en el món públic amb protagonisme.  

 
Una d’aquestes activitats feminitzades és el voluntariat, fet que es constata a partir de els 
entrevistes realitzades a vàries entitats locals. No és aquesta una pràctica social recent però 
sí ho és la seva gestió actual, el seu dinamisme i la seva definició, ja que implica una actitud 
participativa i una determinada visió del món. El fet què un elevat nombre de dones 
desenvolupin tasques de voluntariat té molt a veure amb la socialització femenina i amb el 
tret cultural que les dones complim un rol de cura de la resta de persones. Això no vol dir que 
no hi ha hagi homes que desenvolupin tasques solidàries i de suport a les persones, però no 
són la majoria. La majoria de dones que fan tasques de voluntariat són dones joves o adultes 
a partir d’una edat en la que ja no acostumen a tenir càrregues familiars, cosa que les 
permet dedicar-se a aquest tipus d’activitats. 
Una d’aquestes activitats feminitzades és el voluntariat, fet que es constata a partir de els 
entrevistes realitzades a vàries entitats locals. No és aquesta una pràctica social recent però 
sí ho és la seva gestió actual, el seu dinamisme i la seva definició, ja que implica una actitud 
participativa i una determinada visió del món. El fet què un elevat nombre de dones 
desenvolupin tasques de voluntariat té molt a veure amb la socialització femenina i amb el 
tret cultural que les dones acompleixen un rol de cura de la resta de persones. Això no vol dir 
que no hi ha hagi homes que desenvolupin tasques solidàries i de suport a les persones, però 
no són la majoria. La majoria de dones que fan tasques de voluntariat són dones joves, 
adultes o grans que no acostumen a tenir càrregues familiars, cosa que les permet dedicar-
se a aquest tipus d’activitats. 
 
Aquest és el cas d’una de les entitats entrevistades, Compex. Es tracta d’una associació 
formada per persones de més de 50 anys que desenvolupen activitats d’intercanvi 
d’experiències i coneixements de forma voluntària (per exemple, organitzen tallers de 
pintura, idiomes, teatre, manualitats, ball, etc.). De les 835 persones participants i/o 
voluntàries en les activitats de l’associació, observem com el 75% d’aquestes són dones. En 
canvi, pel que fa a la junta directiva el nombre d’homes dobla el de dones, i la presidència 
és ocupada per un home.  
 
 

 
 
Espais de dones 

Fa ja uns anys, escrivia una dona que sortir de casa amb altres dones ha estat l’estratègia 
que han protagonitzat aquestes per prendre la ciutat al llarg dels segles. De fet, els espais de 
dones tenen gairebé tanta història com elles: espais de trobada creats per voluntat pròpia o 
forçada per l’estat de les coses, de manera pública o clandestina, que han permès la 
relació, la solidaritat entre elles, el diàleg, la discussió política, teòrica i intel·lectual, 
l’autoconeixement...   

 
El moviment feminista pot dir-se que ha protagonitzat la més important revolució, silenciosa 
en unes ocasions i no tant en d’altres, del segle XX. La seva acció ha estat imprescindible per 
mostrar la necessitat de transformar les estructures socials patriarcals i capitalistes, i d’establir 
relacions més igualitàries entre les persones.  
 
Els grups de dones, feministes o no, compleixen una tasca fonamental com a grup de suport 
i de relació i en ocasions es converteixen en referents importants. Poden ser molt diversos: 
grups de dones caracteritzats per una pluralitat de matisos ideològics i de motivacions 
personals, on no totes les seves participants es defineixin com a feministes, o fins i tot, cap 
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d'elles se'n considera; o grups de dones feministes on el feminisme com a ideologia i pràctica 
sociopolítica és un tret identitari, entre d’altres. 
 
Com ja es va dir al capítol d’organització municipal, A Vilanova i la Geltrú hi ha  una Xarxa 
de Dones del Garraf que té la seva seu a Vilanova. La xarxa està formada per dones de 
diverses entitats i institucions, i dones també a títol individual. La seva composició, entre 
d’altres, és:  
 

- Consell Comarcal del Garraf 
- Associació de Dones La Frontissa  
- Regidories d’Equitat/Igualtat dels Ajuntaments de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Olivella 
- Projecte ‘La història a les nostres mans’ 
- Creu Roja 
- CCOO Garraf 
- Dones amb Iniciativa 
- Dones del PSC 
- Cooperacció- dones per a la Cooperació 
- Associació de Dones La Fita 
- Associació de Dones Juristes 
 

La Xarxa de Dones del Garraf representa una plataforma per coordinar diverses temàtiques 
relacionades amb les dones i l’equitat a nivell comarcal. La Xarxa es convoca mensualment, 
i les seves accions principals han estat l’elaboració d’un protocol contra la violència vers les 
dones i l’organització  de diverses activitats de sensibilització, sobre tot al voltant del 25 de 
Novembre i del 8 de Març.  
 
Amb motiu de la recollida d’informació de la present auditoria, es va realitzar una sessió 
grupal amb les dones de la Xarxa en les que es van valorar diversos aspectes sobre la vida 
quotidiana de les dones i sobre la gestió municipal. Aquests elements s’han tingut en compte 
al llarg de l’elaboració d’aquesta auditoria. Fruït de la sessió sabem també que el Consell 
Comarcal del Garraf treballa mitjançant subvencions per a realitzar projectes concrets i, 
això, dificulta la presència continuada d’una tècnica que s’ocupi de l’àmbit d’equitat ja 
que el seu lloc de treball depèn de les subvencions que s’atorguen. 
 
D’altra banda, és important destacar que a Vilanova i la Geltrú hi ha una associació de 
dones, l’Associació de Dones La Frontissa, que duu a terme una important tasca en el 
municipi en tant que ha creat espais relacionals on es fan diferents tipus d’activitats per a 
dones, tal i com xerrades (per a famílies monomarentals, sobre migracions, feminisme, etc. ), 
curs de creació literària, cinema fòrums, etc. També fan atenció a dones maltractades, 
condueixen un programa d’orientació per a dones migrades, editen una revista anual i 
desenvolupen diverses activitats de denúncia i sensibilització en relació a la violació dels 
drets de les dones (per exemple, activitats entorn el 8 de març i del 25 de novembre, etc.). 
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ELS ESPORTS 

 
 
En general, el nombre de dones que actualment decideixen dedicar part del seu temps 
d’oci a les pràctiques esportives i recreatives és molt superior a èpoques anteriors. Tot i així, 
l’esport de competició continua sent, en termes generals, un espai de participació 
preferentment masculina, tant en la seva pràctica com en les tasques tècniques de gestió 
del sistema esportiu. 
 
 
Taula 5.2.1. Pràctica esportiva per sexe. Vilanova i la Geltrú, 2004. 

TIPUS Femení % files Masculí % files Mixte % files TOTAL 
Escolar 387 30% 865 67,1% 38 2,9% 1.290

Base 176 19% 751 81% 927

Federat 425 18% 1.931 82% 2.356

Lleure 15 1% 1.440 99% 1.455

Adaptat 20 25% 60 75% 80
Font: Regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Elaboració pròpia. 
 
 
De les entrevistes realitzades a la Regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i a partir del material disponible presentem les següents consideracions en relació a 
l’equitat en l’àmbit esportiu localment:  
 

 La pràctica esportiva de dones i homes és variable segons les edats. Mentre que 
entre infants es dóna un equilibri, hi ha més nois adolescents que noies practicant 
esports. En l’etapa adulta les dones solen practicar esports en gimnasos i els homes 
en major grau fan esports de competició. En la tercera edat, finalment, hi ha molts 
més homes que dones practicant esports. Segons l’estudi de la Gent Gran citat ja en 
d’altres capítols, el 45% dels homes fan algun tipus d’esports, mentre que en cas de 
les dones el percentatge baixa al 19%. Quan les dones grans practiquen esports, 
aquests solen ser activitats com el ioga o l’aquagym. 

 
 Les dones són les principals usuàries d’activitats físiques com ioga, dansa del ventre, 

tonificació, aeròbic, gimnàstica terapèutica, etc. A aquestes activitats la 
participació d’homes sol ser petita.  

 Hi ha esports exclusivament practicats per homes com el hockey o el futbol, o per 
dones com el patinatge. 

 Des de la Regidoria d’Esports es potencien les activitats plurals com poden ser la 
piscina, l’atletisme, el handbol, etc.  

 Es considera que les activitats de competició esportiva han de separar els sexes per 
la diferent capacitat física de noies i nois. Tanmateix en la mesura del possible es 
promouen les activitats mixtes. 

 La participació de dones en entitats esportives locals és inferior que la dels homes, 
fet que també es reflexa en l’ocupació femenina de càrrecs de responsabilitat en 
les mateixes. 

 Dins la normativa de l’Ajuntament d’ajuts i subvencions a les entitats de caire 
esportiu, s’explicita que es valorarà que aquestes entitats fomentin l’equitat en la 
pràctica esportiva.  
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ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
 
Els mitjans de comunicació, per la seva capacitat de transmissió d’idees i de creació de 
corrents d’opinió, poden exercir una influència fonamental en la creació de la cultura 
d’igualtat d’oportunitats. En la seva funció d'informar, formar i entretenir, els mitjans de 
comunicació poden mantenir i perpetuar els estereotips sexistes que limiten el 
desenvolupament integral de les persones o bé poden ajudar a difondre un model de 
relació igualitària. 
 
Igualment l’ús que es fa del llenguatge tindrà una importància fonamental en la construcció 
d’un referencial simbòlic on tant les dones com els homes tinguin reconeixement. 
 
Pel que fa als mitjans de comunicació a Vilanova i la Geltrú, destaquem els següents: 

- Diaris: Diari de Vilanova, El Punt edició Garraf, Claxon, El Sol Blau (web) 

- Ràdio: Canal Blau informació, Ser Penedès- Garraf  

- Televisió: Canal Blau informació 

- Altres: Calaix de Sastre (flequeries), En Canal (fanzine musical) 
 
 
Entre les persones que treballen a aquests mitjans hi ha moltes dones, sobre tot periodistes. 
Tot i així, la direcció de tots els mitjans és ocupada per homes. 
 
Per la seva banda, el servei de comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú elabora 
el Butlletí Municipal mensual, s’encarrega de la relació amb els mitjans de comunicació i de 
la web municipal, entre d’altres. 
 
A través del treball de camp sabem que en anys anteriors el Canal Blau informació havia 
col·laborat amb l’Oficina de plans d’acció ciutadana en el Programa l’Aguait, consistent en 
activitats d’anàlisi de la premsa escrita per abordar el tracte de les notícies des del punt de 
vista de gènere.  
 
Tanmateix actualment l’única acció que des dels mitjans de comunicació es fa pel foment 
de la igualtat d’oportunitats és una petita col·laboració del projecte abans esmentat ‘La 
història a les nostres mans’ en la secció d’opinió del Diari de Vilanova, setmanalment. Ni a la 
ràdio ni a la televisions locals es realitza cap contingut relacionat amb l’equitat i tampoc es 
fa cap col·laboració amb el Pla d’Equitat.  
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5.2.3. RESPOSTES APORTADES 
 

SERVEIS/ PLANS/ 
PROGRAMES/PROJECTES 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PLA D’EQUITAT 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

  Integrar la promoció de l’equitat en les polítiques i 
pràctiques quotidianes de la institució municipal i 
la ciutadania. 

  Evitar els desequilibris i desigualtats existents en la 
nostra comunitat, involucrant tant a les dones 
com als homes. 

  Acabar amb qualsevol tipus de discriminació. 

 Sensibilització i formació sobre la violència vers les 
dones. 

 Curs de gènere al campus Universitari de la 
Mediterrània. 

 Projecte ‘La Història a les Nostres mans’. 
 Taller i material didàctic ‘La Memòria del Futur’.          
 Commemoració dies internacionals de dones. 
 Etc. 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES- 25 Novembre 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 Sensibilitzar la ciutadania en contra de la 
violència vers les dones. 

 Concentració i lectura del manifest. 
 Exposicions..  
 Xerrades. 
 Tertúlies.  
 Etc. 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  
 8 Març 
 Ajuntament del Vilanova i la Geltrú 

 Commemoració de Dia Internacional de les 
Dones. 

 Concentració i lectura del manifest. 
 Exposicions . 
 Xerrades. 
 Teatre. 
 Cinefòrums. 
 Tertúlies. 
 Etc. 

XARXA DE DONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Vàries associacions, entitats i 

institucions. 

 Plataforma per coordinar diverses temàtiques 
relacionades amb les dones i l’equitat a nivell 
comarcal.  

 

 Elaboració d’un protocol contra la violència vers les 
dones de la comarca del Garraf 

 Organització  de diverses activitats de sensibilització, 
sobre tot al voltant del 25 de Novembre i del 8 de 
Març.  
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PROJECTE LA HISTÒRIA A LES NOSTRES MANS 
 Pla d’Equitat 
 Pla de la Gent Gran 

 
 

  Recuperar fonts directes per a l’estudi de la 
història de les dones de VNG. 

  Fer emergir la presència de les dones en la vida 
local en un període de gran efervescència 
ideològica. 

  Delimitar els diversos àmbits temàtics de que els 
dones es van ocupar. 

  Recuperar figures individuals representatives per 
a la globalitat. 

 Establir línies d’intervenció didàctica que permetin 
integrar les fonts seleccionades. 

  Cursos i tallers sobre la història local (tallers de 
testimoniatge, reculls de recerca, etc.) per part de 
dones locals.  

  Edició de 5 llibrets en la col·lecció La Memòria del 
Futur: ‘Família i Guerra’, ‘L’Esport’, ‘Sobreviure’, ‘El 
Pa de cada dia’ i ‘Jocs i joguines’.  

  Realització del taller La Memòria del Futur 
incorporat en el Pla d’Acció Educativa (PAE) 
adreçat als IES. 

 
 

PROJECTE MISSIVES ENTRE GENERACIONS 
 Pla de la Gent Gran  

 Promoure les relacions intergeneracionals 
 Fomentar el voluntariat social 

 
 

 Correspondència entre persones grans pacients de 
llarga estada de l’Hospital de Sant Antoni Abat, 
Residència Casa d’Empara, Residència Cugat i 
l’alumnat de les escoles. 

 Realització d’ una festa de cloenda en el que les 
persones estableixen coneixença personal i es 
fomenta l’ajuda en la cura de les persones grans. 

SERVEI  DE BIBLIOTECA 
 Regidoria de Cultura 
 Diputació de Barcelona 

 

 Satisfer les necessitats d’informació, educació 
permanent i de lleure de la ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú, fomentar la seva creativitats i 
ser un lloc de sociabilitat. 

 Oferir un servei cultural obert a la ciutadania i a 
contribuir així a transformar la informació en 
coneixement, a formar la ciutadania en l’ús de la 
informació i a donar suport i estímul a la demanda 
recreativa, enriquint el lleure i fomentant la 
lectura. 

 Servei de consulta i préstec  
 Servei d’informació i orientació 
 Servei de consulta a internet 
 Préstec interbibliotecari i a entitats 
 Visites escolars i formació 
 Activitats de promoció cultural  
 Activitats de foment de la lectura per a infants i 

jovent 
 Altres serveis 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PLA D’INFÀNCIA 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Establir les prioritats a curt i mig termini pel que fa 
a les actuacions en relació als infants del 
municipi. 

 Incorporar una visió més estratègica i de llarg 
termini per a l’adequació d’aquest, per tal que la 
infància cobreixi allò que li correspon per dret: 
educació, lleure, cultura, salut, accés a la 
informació i a la participació en allò que els 
afecta. 

Serveis en relació a:  
 El nucli familiar 
 La salut 
 Educació formal i no formal 
 Sòciocultura 
 Mediurbà i marc legislatiu 
 

 
 

SERVEIS ESPAI ACCIÓ i ESPAI JOVE 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Ajudar al desenvolupament personal i a la 
integració social dels nens i nenes i adolescents 
atesos/es a través del coneixement dels recursos 
culturals, esportius, de lleure..., existents a la ciutat 
i facilitar que en facin ús.  

 

 Activitats de lleure, durant quatre tardes a la 
setmana i esporàdicament caps de setmana, en 
horari extraescolar, dirigides per dos monitors i 
supervisades per un/a educador/a social: 

 Tallers, sortides, excursions, visites, activitats 
formatives, esports.  

 Atenció individual per orientar a cada noi/a segons 
les seves característiques i interessos.  

 Informació i suport perquè els adolescents puguin 
incorporar-se a altres activitats del seu interés. 

SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament 
per a Joves dels municipis del Garraf (seu a 
VNG) 
 Mancomunitat Intermunicipal Penedès- 

Garraf 
 Diputació de Barcelona 

 Facilitar l'accés dels joves a la informació en tots 
els àmbits que puguin ser del seu interès, tan a 
nivell personal com col·lectiu 

 Informació personalitzada i gratuïta sobre diverses 
temàtiques 

 Activitats: xerrades, tallers, etc. 
 Diversos serveis: informació sobre formació, mercat 

laboral, etc. 
 Edició de butlletí bimensual 
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SERVEIS/ PLANS/ 

PROGRAMES/PROJECTES 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ/ ACCIONS 

PLA DE GENT GRAN 
 Regidoria del Pla de la Gent Gran 

 Vetllar per la qualitat de vida de les persones 
grans de la ciutat, abastant els dispositius i els 
recursos necessaris a tres nivells: informatiu, 
preventiu i assistencial. 

 Potenciar les actuacions per a la preservació de 
les capacitats personals i socials de les persones 
grans i  

 Estimular les relacions intergeneracionals. 
 Afavorir la participació activa i la implicació 

social de les persones grans a la ciutat. 
 Potenciar actuacions que visibilitzen el rol actiu i 

participatiu de les persones de més edat. 
 Potenciar actuacions que fomentin la valoració 

social de les persones grans.  

Línies estratègiques:  
- Estudi prospectiu de la realitat i necessitats de les 

persones de 65 i més anys de la ciutat. 
- Estudi d’habitatge i recursos de suport. 
- Preservar capacitats físiques i psíquiques. 
- Evitar internaments innecessaris. 

- Desplegament i manteniment de capacitats 
personals, culturals i de socialització. 

- Reconèixer la importància social. 
- Afavorir les relacions intergeneracionals 
- Enriquir valors per a una convivència en equitat. 

- Propiciar la mútua col·laboració entre entitats i 
l’associacionisme de la gent gran. 

- Potenciar la seva participació i implicació activa. 
- Propiciar l’accés a la informació útil de forma 

directa i personalitzada. 
SERVEI DE SUPORT A LES ENTITATS 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 Fomentar iniciatives que siguin d’interès general i 
d’utilitat social. 

 Fomentar la col·laboració entre el sector públic i 
privat per donar respostes a determinades 
necessitats socials del municipi. 

 

 

 Convenis de col·laboració en què es regulen els 
següents aspectes: 
- Suport tècnic (informació, orientació i 

assessorament).  
- L’aportació econòmica per part de 

l'Ajuntament.  
- Cessió o donació de material.  
- Altres. 
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5.2.4.  TENDÈNCIES DE GÈNERE. PUNTS FORTS I PUNTS A MILLORAR     
 
 
 

 Cultura i Igualtat d’Oportunitats 

La cultura ha de tenir un paper fonamental en el canvi de mentalitat que possibiliti la 
construcció d’una nova cultura d’igualtat, no condicionada pels estereotips de gènere. Per 
això, és important visibilitzar el patrimoni cultural de les aportacions que han fet les dones al 
llarg de la història i establir els mecanismes que possibilitin la participació activa de les dones 
en els fets i la creació cultural. 
 
 
Punts forts 
 
 Destaca de forma molt positiva el Programa la Història en les Nostres Mans, conduït 

conjuntament pel Pla d’Equitat i pel Pla de la Gent Gran, per recuperar de la presència 
femenina en la memòria històrica de Vilanova i la Geltrú. 

 
 Al voltant de les Diades Internacionals com 8 de març i el 25 de novembre s’organitzen 

moltes activitats en clau de gènere per part del Pla d’Equitat, i també de la Xarxa de 
Dones del Garraf i de les entitats i associacions.  

 
 El Curs de gènere al Campus Universitari de la Mediterrània organitzat pel Pla d’Equitat 

anualment ha commemorat el pensament de diverses dones com Simone Weil o Maria 
Zambrano, entre d’altres.  

 
 La Regidoria de Cultura a Vilanova i la Geltrú programa una àmplia oferta cultural a 

través dels diversos equipaments culturals del municipi: centres cívics, teatres, 
biblioteques, etc. 

 
 A la Biblioteca Joan Oliva hi ha una secció bibliogràfica especialitzada en temes 

d’equitat, fruit de la col·laboració amb el Pla d’Equitat.  
 
 En els clubs de lectura d’ambdues biblioteques locals les persones participants són quasi 

exclusivament dones, sobre tot dones que realitzen exclusivament tasques reproductives i 
que no tenen un hàbit lector.  

 
 Des de la Regidoria de Cultura es programen algunes activitats culturals de promoció de 

l’equitat, com obres de teatre i es fa suport a la creació femenina. 
 
 Cal també destacar activitats culturals que en el passat s’han realitzat a Vilanova i la 

Geltrú en clau de gènere, tot i que actualment no es doni continuïtat a les mateixes: 
Premi d’investigació de Gènere, Mostra de Creadores, Projecte homes per l’equitat, 
entre d’altres. 

 
 
 
 
Punts a millorar 
 
 Desconeixem el grau de participació ciutadana de les dones en el procés de 

programació cultural del departament de cultura. 
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 Les dades de participació en les activitats culturals i en les biblioteques no es troben 
disgregades per sexe. 

 
 S’ha deixat de fer un nombre important d’activitats culturals i lúdiques que promovien 

l’equitat de gènere a partir del Pla d’Equitat. 
 
 Actualment no es disposa d’un servei de guarderia en paral·lel a les activitats 

organitzades pel Pla d’Equitat (cursos, tallers, conferències, exposicions, etc. ) i per 
d’altres departaments, tot i que en el passat si s’havia fet.  

 
 
 
 

  El dret a la participació ciutadana de les dones 

La participació ciutadana és un element clau de qualsevol societat democràtica i és 
necessari tenir en compte la participació en l’associacionisme de tots els col·lectius de 
població, incloent aquells que es situen al marge de l’activitat pública, per potenciar una 
participació ciutadana en condicions d’igualtat. 
 
Però la conciliació de la vida laboral, familiar i personal és difícil per al col·lectiu, femení 
sobretot quan les tasques familiars domèstiques, com és habitual, no són compartides. En 
aquest sentit, la participació de les dones en altres activitats públiques pot ser reduïda 
especialment en tasques que requereixen no només temps sinó organització per assistir a 
reunions, realització d’actes... 
 
 
Punts forts 
 
 La Xarxa de Dones del Garraf representa una plataforma per coordinar diverses 

temàtiques relacionades amb les dones i l’equitat a nivell comarcal.  
 
 Existeix una associació de dones, La Frontissa, i dones d’associacions, molt actives en 

l’organització d’activitats i la sensibilització de la discriminació en clau de gènere. 
 
 Dins la normativa d’ajuts i subvencions a les entitats vilanovines, l’Ajuntament inclou 

alguns aspectes de promoció de la igualtat d’oportunitats, com prioritzar aquelles 
entitats que programin activitats que promoguin la igualtat d’oportunitats. 

 
 Les dones tenen una alta participació en les activitats de les associacions.  

 
 Les dones tenen una participació més alta en determinades associacions. En concret, la 

seva presència és majoritària en entitats de lleure, en les AMPAs, les de salut, cooperació 
internacional, les corals, l’Agrupació de Balls Populars, etc.  

 
 
 
Punts a millorar 
 
 L’Ajuntament no disposa d’una base de dades disgregades actualitzades sobre la 

composició de les entitats locals. 
 
 Trobem una presència molt baixa de dones en determinades entitats: esportives, 

culturals, Veïnals, etc. En aquest darrer cas, val a dir que no hi ha cap de les 13 
Associacions Veïnals presidida per una dona al municipi, tot i que aquest fet no implica 
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que les dones participin menys en aquestes associacions, ans el contrari. El que succeeix 
és que elles acostumen a participar molt activament en la vida de les associacions 
veïnals però que després no figuren en els càrrecs de més responsabilitat. 

 
 Les dones no acostumen a tenir la responsabilitat de les associacions, potser per manca 

de temps per dedicar-s’hi o per la socialització rebuda que les ha acostumat a estar en 
un segon terme. 

 
 S'ha detectat una diferència d'informacions en la valoració de la participació entre la 

Xarxa i la Regidoria responsable del Pla d'Equitat de l'Ajuntament de Vilanova pel que fa 
a la col·laboració entre ambdós ens i les expectatives mútues.  

 

 

 
 El Gènere en la pràctica esportiva i en les activitats de lleure i d’oci  

L’activitat esportiva i la pràctica de l’activitat física és encara un espai que presenta 
notables diferencies de participació entre els sexes, malgrat que en els darrers anys s’ha 
incrementat la incorporació de les nenes i noies a diversos esports reglamentats. Per tant, la 
igualtat en participació encara és un objectiu per aconseguir. A Vilanova i la Geltrú es 
perceben diferències en la pràctica de diversos esports i la necessitat de donar  suport als 
esports d’equip de dones. 
 
D’altra banda, les activitats de lleure i d’oci són absolutament necessàries pel 
desenvolupament de les persones i la possibilitat de disposar de temps lliure per a un/a 
mateix/a és, per moltes dones, una tasca difícil i que moltes vegades es sacrifica en benefici 
de les tasques familiars- domèstiques, de cura de les persones... 
 
 
Punts forts 
 
 Des de la Regidoria d’Esports es potencien les activitats plurals com poden ser la piscina, 

l’atletisme, el handbol, etc.  
 
 Dins la normativa de l’Ajuntament d’ajuts i subvencions a les entitats de caire esportiu, 

s’explicita que es valorarà que aquestes entitats fomentin l’equitat en la pràctica 
esportiva.  

 
 En les activitats físiques (gimnàstica de manteniment, ioga, dansa del ventre, tonificació, 

aeròbic, aiguagym, aquaeròbic ,etc.) participen bàsicament dones, sobretot adultes, i 
en les que són per persones grans, participen moltes dones també. 

 
 S’ha generalitzat la pràctica esportiva a les escoles i en les activitats esportives escolars 

participen tant nens com nenes.  
 
 
Punts a millorar 
 
 Les dones, en general, practiquen menys esport reglamentat que els homes.  

 
 La participació de dones en entitats esportives locals és inferior que la dels homes, fet 

que també es reflexa en l’ocupació femenina de càrrecs de responsabilitat en les 
mateixes. 
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 Moltes dones adultes tenen poques possibilitats d’oci i de lleure, donat que han de 
compaginar aquestes activitats amb les responsabilitats familiars i/o laborals. No 
s’estableixen mesures que permetin conciliar la vida familiar i personal de les dones, per 
a que puguin gaudir de l’oci i el lleure en igualtat de condicions. 

 
 L’oferta d’oci i lleure pel jovent al municipi és insuficient.  

 
 
E 
 

 Els mitjans de comunicació municipals i la igualtat d’oportunitats 

Els mitjans de comunicació municipals arriben a molta gent i contribueixen a la transmissió 
d’idees i valors de manera molt important.  
 
Un dels aspectes prioritaris per assolir un canvi social que garanteixi les mateixes oportunitats 
a dones i a homes, la redistribució de tasques, l’eliminació de la violència vers les dones, el 
reconeixement i visibilització de les aportacions de les dones, etc... i que tingui en compte els 
seus interessos i necessitats diferencials és la sensibilització i informació de la ciutadania. Per 
això és bàsic que a través dels mitjans de comunicació es vetlli per no reproduir estereotips 
sexistes (tenint cura del llenguatge, les imatges, els missatges), rebutjar qualsevol mena de 
discriminació, i difondre missatges dirigits a fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 
 
 
 
Punts forts

 
 Entre les persones que treballen als mitjans de comunicació locals hi ha moltes dones, 

sobre tot periodistes.  
 
 El Canal Blau informació havia col·laborat amb l’Oficina de plans d’acció ciutadana en 

el Programa l’Aguait, consistent en activitats d’anàlisi de la premsa escrita per abordar el 
tracte de les notícies des del punt de vista de gènere.  

 
 
 
Punts a millorar
 
 Tot i l’alta presència de dones als mitjans de comunicació locals, la direcció de tots els 

mitjans és ocupada per homes. 
 
 Ni a la ràdio ni a les televisions locals es realitza cap contingut relacionat amb l’equitat i 

tampoc es fa cap col·laboració amb el Pla d’Equitat.  
 
 Des dels mitjans de comunicació locals no es vetlla per l’ús del llenguatge i la imatge no 

sexistes. 
 
 Caldria realitzar per a tots els departaments de l’Ajuntament un llibre d’estil dels que 

existeixen en altres municipis de Catalunya. 
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6.1. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
El concepte de salut no és quelcom estàtic i atemporal, sinó dinàmic i que es redefineix en 
cada moment històric. En un intent de superar la perspectiva purament biologicista, 
l’enfocament que ha servit de marc de referència en l’anàlisi de la salut de la població de 
Vilanova i la Geltrú és el que contempla la salut com una entitat integral on la salut física i 
mental estan estretament vinculades, i a més, condicionades per la realitat social, política, 
laboral i cultural. La salut no és tan sols qüestió de bons hàbits, sinó que l’entorn laboral, 
ambiental i la qualitat de l’atenció sanitària configuren un entramat complex que incideix en 
ella i la determinen. 
 
Des d’aquesta perspectiva, les diferències en la salut de la població no només estan 
determinades per la classe social, el tipus de treball i accés a l’atenció sanitària, sinó també 
en relació al sexe. Així per exemple, en els darrers anys la investigació mèdica contempla 
cada cop més una sèrie de riscos com ara els psíquics tant en l’àmbit laboral com en el 
familiar domèstic i la seva incidència en la salut mental. 
 
En aquest sentit, ens fem ressò de les directrius establertes per la V Conferència Mundial 
sobre les Dones celebrada a Pequín (1995), on es va atorgar gran importància al concepte 
de salut definit no sols com absència de malaltia i dolença sinó com benestar físic, 
emocional i social.  
 
Al llarg de la seva història la ciència i la pràctica mèdica ortodoxes, no han tractat de forma 
diferencial els problemes de salut de les dones i els homes. A partir d’un model pretesament 
neutre, s’ha homogeneïtzat al conjunt de la població, sense tenir en compte la morbiditat 
diferencial de les dones. Donat que s’ha tractat d’un model estrictament biologicista, la salut 
diferencial de les dones ha estat sols associada a l’aparell reproductor.  
 
Dones i homes tenen formes d’emmalaltir diferents, que venen  donades per raons 
biològiques (diferències genètiques, hormonals i metabòliques, malalties específiques de 
cada sexe... ) i també socials i construïdes que venen influenciades pels rols estereotipats 
(triple jornada, hàbits alimentació, formes d’interioritzar la tristesa, frustració, estrès, etc.) i que 
poden esdevenir factors de risc diferents pels homes i per les dones. 
 
Si entenem el concepte de salut des d’una perspectiva holística, el context social, polític i 
cultural esdevé un dels elements més importants a tenir en compte. Un context que és el que 
moltes vegades dificulta que les dones puguin gaudir d’una bona salut física i emocional. 
 
Els grups socials més desfavorits tenen el risc de patir un pitjor estat de salut. I les dones, com 
a col·lectiu més afectat per l’atur, el treball precari i les baixes pensions es perfilen com un 
col·lectiu vulnerable. Aquesta situació és encara més greu si tenim en compte la doble 
jornada i la doble presència a les que es veuen abocades moltes dones.  
 
Per tot això, és necessari establir una coordinació entre diversos àmbits com l'educatiu, el 
sanitari i els serveis socials per perfilar línies d’actuació encaminades a la prevenció que es 
complementin amb les actuacions sanitàries en l’àmbit municipal. En aquest sentit, la 
informació i divulgació de les problemàtiques de salut més recurrents que afecten a homes i 
dones de forma diferencial i per grups d’edat, pot ser una bona estratègia  per treballar la 
dimensió preventiva.  
 
En aquesta línia, l’educació sexual i afectiva és un dels àmbits que requereix ser abordat des 
d’una àmplia perspectiva, ja que la sexualitat és un espai vital on conflueixen els nivells 
biològic, psíquic i social. De la mateixa manera, la salut reproductiva (embaràs, part i post 
part) és un procés que té una dimensió social en la qual s’ha de treballar i aprofundir.  
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Però també existeixen altres problemàtiques de salut de marcat caràcter psicosocial com 
ara les drogodependències, l’anorèxia, la bulímia, els accidents de trànsit i la violència 
familiar que cal situar-les en un context sociocultural actual ja que afecten de forma 
diferenciada a homes i dones. 
 
L'anàlisi de la salut de la població té com a finalitat recollir la informació més rellevant i útil 
per la implementació de les polítiques sanitàries ja que des dels serveis municipals es poden 
configurar accions preventives i informatives que es complementin amb els serveis sanitaris 
del municipi.  
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6.2. ANÀLISI DE LA REALITAT  
 
LA SALUT DE LA POBLACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ,  LA REGIÓ SANITÀRIA COSTA DE 

PONENT I CATALUNYA  
 
El nostre objectiu és fer una anàlisi que ens permeti detectar tendències de gènere, és a dir, 
quines malalties o trastorns afecten de forma diferenciada a homes i dones, per després 
suggerir accions preventives. La manca de dades sobre l’estat de salut de la població a 
nivell local farà que ens haguem de remetre a les dades de la Regió Sanitària Costa de 
Ponent (RSCP), en Concret el Pla de Salut de la RSCP 2002-2005 com a document base. 
Aquesta Regió Sanitària comprèn cinc comarques de la província de Barcelona: Garraf, Alt 
Penedès, Anoia, Baix Llobregat i Barcelonès (municipi de L'Hospitalet de Llobregat).  Altres 
fonts utilitzades són l’Enquesta de salut de Catalunya (2002), i el Pla de Salut de Catalunya 
(2002-2005). 

 
 

 
Trets més característics de la mortalitat a la Regió 
La mortalitat és un indicador de l’estat de salut de la població. Les causes que la produeixen 
estan relacionades amb factors sociodemogràfics, laborals i socials que cal tenir en compte 
per poder desenvolupar accions preventives eficaces. Segons dades del Pla de Salut de la 
Regió 2002-2005, la taxa bruta de mortalitat a la Regió és, en el període 1996-2001, de 7,6 
defuncions per 1.000 habitants, mentre que el valor per Catalunya és del 8,9 per mil pel 
mateix període. Aquestes dades assenyalen que aquesta regió té un índex de mortalitat 
inferior de la tendència general de Catalunya. 
 
Gràfic 6.1. Mortalitat per grans grups de causes i sexe a Catalunya, 1999-2000.  

40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tumors

Aparell circulatori

Aparell respiratori

Causes externes

Aparell digestiu

Trastorns mentals

Sistema nerviós i òrgans dels sentits

Endocrines, nutrició i immunitat

Malalties Infeccioses

Aparell genitourinari

Resta de Grups

Dones

Homes

 
Font: Pla de Salut de Catalunya 2002-2005. Elaboració pròpia. 
 
En les dones a Catalunya la primera causa de mort són les malalties de l’aparell circulatori 
(un 38% del total de defuncions), seguides dels tumors (21,5%). Entre els homes, en canvi, els 
tumors causen el 32,2% de totes les defuncions i les malalties de l’aparell circulatori el 28,8%. 
Igualment, a la Regió Sanitària Costa de Ponent les malalties cardiovasculars constitueixen la 
primera causa de mort en dones, amb una taxa de 267,3 morts per cada 100.000 habitants, i 
la segona causa en homes després dels tumors amb una taxa de 228,4 morts per 100.000 
habitants.  
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Taula 6.1. Principals causes de defunció1, per grup d'edat a Catalunya, 1999-2000. 

 
Edat 

 
Causes 

Taxa anual 
 per 100.000 dones 

Taxa anual 
 per 100.000 homes 

Causes perinatals 200,7 201,7
Anomalies congènites 96,9 110,9

< 1 any 

Símptomes mal definits 12,1 13,1
Anomalies congènites 6 3,1
M. Sistema Nerviós i òrgans dels sentits 2,8 3,1
Resta d'infeccions   2,1

1 a 4 anys 

Accidents de trànsit 2,3   
Anomalies congènites 1,8   
Accidents de trànsit  1,4 2,9
M. sistema nerviós i òrgans dels sentits 1,3 2,4

5 a 14 anys 

Resta d'externes   2,1
Accidents de trànsit 10,1 37,8
Resta d'externes 2,2 8,5

15 a 24 anys 

Suïcidi i autolesions 2,1 6,9
 Accidents de trànsit 5,9 24,7

SIDA 3,9 10,0
Suïcidis 3,3   

25 a 34 anys 

Enverinament   16,1
Tumors malignes de  mama 12,4  
Cirrosi 3,9 14,5
SIDA 3,7 20,9

35 a 44 anys 

Accidents de trànsit   19,9
Tumor malignes de mama 30,01  
Cirrosi 9,6 28,9
Tumors malignes de budell 9,1   
Tumors malignes de pulmó   71,1

45 a 54 anys 

Isquèmiques   46,1
Tumors malignes de mama 50,1
Malalties cerebrovasculars 21,6 48,9
Cirrosi 20,8   
Tumor s malignes de pulmó   181,3

55 a 64 anys 

Malalties isquèmiques de cor   114,4
Malalties isquèmiques de cor 105,2 314,9
Malalties cerebrovasculars 83,4   
Tumors malignes de mama 72,9  
Tumors malignes de pulmó   322,2

65 a 74 anys 

Bronquitis   177,7
Malalties cerebrovasculars 500,5 631,1
Altres malalties del cor i circ.  242,8  
Malalties isquèmiques de cor 420 772,2

74 a 84 anys 

Bronquitis   629,7
Malalties cerebrovasculars 2.060,6 2.003,8
Altres malalties del cor i circ. Pulmonar 1.670,4  
Demència 1.492  
Malalties isquèmiques de cor   1.696,6

>84 anys 

Bronquitis   1.709,9
Font: Pla de Salut de Catalunya 2002-2005. Elaboració pròpia. 

                                                 
1 De totes les causes de defunció s’han extret 73 grups de causes, dels quals a la taula en mostrem les tres principals 
de cada grup d’edat i sexe. 
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De les dades presentades destaquem el següent: 
 
 En el grup d’edat de menys d’un any les causes són molt específiques, destacant les 

afeccions perinatals, i les anomalies congènites, que representen el 80,2% del total.  
 

 Les taxes de mortalitat en la franja d’1 a 14 anys disminueixen respecte l’anterior grup. 
Pels nens hi influeixen causes perinatals, les congènites i del sistema nerviós, mentre que 
en les nenes predominen les congènites, els accidents de trànsit i les malformacions 
congènites. Tant en nens com nenes d’entre 5 i 14 anys hi ha els accidents de trànsit i el 
sistema nerviós, però a les nenes destaca en primer lloc les malalties congènites. 

 
 Entre els 15 i 34 anys destaquem, en ambdós sexes, els accidents de trànsit com a 

primera causa, tot i que entre els homes la dada és molt més alta. Tenim després les 
causes externes, i una tercera causa comuna, els suïcidis i autolesions. Entre els 25 i 34 es 
mantenen els accidents com a primera causa i apareix la SIDA però, hi distingim per les 
dones la cirrosi, i pels homes l’enverinament (possiblement degut a qüestions de 
drogodependències). També podem veure com dels 35 als 44 en l’home hi tornen a 
haver les causes esmentades abans, i apareix la cirrosi. En el cas de les dones, destacar 
els tumors malignes de mama, i la permanència de la SIDA com a causa de mort. 

 
 Dels 44 als 64 anys en les dones es manté la presència de tumors de mama, i la cirrosi, i 

s’hi afegeixen patologies de budells i cerebrovasculars. En els homes, destaquem les 
problemàtiques isquèmiques i pulmonars, sobretot. 

 
 Entre els 65 i 74 anys hi ha una agudesa en els homes pel que fa als problemes de 

l’aparell respiratori, i es mantenen els problemes d’isquèmies, mentre que entre les 
dones s’afegeixen aquests últims i continuen els tumors de mama i les malalties 
cerebrovasculars.  

 
 A partir dels 75 anys, en les dones els tumors de mama desapareixen per donar pas a les 

insuficiències cardíaques, i la demència, i en el cas dels homes es mantenen les 
qüestions isquèmiques i respiratòries. 

 
 
 
 
L’Estat de salut de la població 

L’Enquesta Nacional de Salut (2002) recull dades sobre l’estat de salut percebut de la 
població, hàbits i estils de vida, utilització dels serveis sanitaris i activitats preventives, així com 
característiques personals i sociodemogràfiques, a nivell de Catalunya i de la RSCP on 
s’ubica Vilanova i la Geltrú. Dels resultats d’aquesta enquesta destaquem el següent: 
 
 En el global de Catalunya, el 78,3% de les persones enquestades  considera que la 

seva salut és bona, molt bona o excel·lent, mentre que el 17,3% la considera regular i el 
4,3% dolenta. La proporció de dones que té una percepció regular o dolenta de la 
seva salut és més elevada (25%) que la dels homes, que és el 18,2%.  

 A la RSCP, el 79,2% dels homes considera que té un estat de salut excel·lent, molt bo o 
bo; mentre un 72,3% de les dones ho considera així. Es manté la tendència que hi ha a 
Catalunya, les dones (27,6%) perceben un estat de salut regular o dolent en major 
proporció que els homes (20,9%). 
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 La morbiditat2 atesa als hospitals presenta una major presència de dones. En base a 
dades del cens del 2001, a la RSCP hi ha hagut 107,2 altes per cada 1.000 homes, i 
118,7 altes per cada 1.000 dones. Per edats, les taxes d’hospitalització de les dones són 
clarament superiors a la dels homes en les franges de 25 a 39 anys, mentre que les dels 
homes ho és a partir dels 55 anys. 

 El 15,7% dels homes de la RSCP afirma patir problemes d’hipertensió, mentre que les 
dones ho fan en un 16,4%. Pel que fa a l’artrosi o reumatisme les dones en són un 30,9%, 
les varius a les cames un 29,3% i un 33,2% afirmen tenir mala circulació, mentre que els 
homes pateixen aquestes afeccions en un 18,2%, 6,7% i 8,9% respectivament. Un altre 
cop hem de tenir en compte que és possible que aquesta proporció superior en el cas 
de les dones en aquest tipus de malalties sigui deguda a una major freqüentació dels 
serveis sanitaris per part seva.   

 La depressió també és destacable en els resultats de l’enquesta, en tant que ens 
trobem un 21,8% de dones enfront un 9,2% d’homes. En aquest sentit, cal comentar 
que els problemes adaptatius que suposa el fet de no poder representar allò que 
s’espera socialment de tu com a dona actualment, fan augmentar els símptomes de 
depressió, ansietat, tristesa, tensió... que expressen les dones cap a les seves pròpies 
condicions de vida, i aquests problemes - més aviat relacionats amb allò psicosocial i 
econòmic-, s’han erigit, en la nostra societat, en status de malaltia i s’estan 
medicalitzant fins a extrems qüestionables.  

 Pel que fa a l’activitat física, el 16,4% dels homes i el 20% de les dones de Catalunya 
d’entre 18 i 74 anys es considera absolutament sedentària. El problema afecta en 
especial a les dones joves (18-34 anys) el 28,7% de les quals són sedentàries, i a les 
dones de més de 64 anys, amb un 35,4% de sedentarisme. Pel que fa a la RSCP, el 
19,8% de les persones enquestades es considera sedentària, amb una distribució del 
16,5% pels homes i el 23% per les dones. Però si mirem quina és l’activitat física que 
realitzen dones i homes a la nostra regió veiem els percentatges es disparen, ja que 
més de la meitat de la població no fa cap mena d’activitat física lleugera. 
Concretament el 53,5% dels homes i el 52,9% de les dones no fan exercici físic. 

  
 
D’altra banda, segons el document fet pel Servei Català de la Salut ‘La Salut de les Dones: 
realitats i percepcions’, els principals problemes de salut atesos als Centres d’Atenció 
Primària de Catalunya que afecten les dones i, a més, en major proporció que els homes, 
són la hipertensió arterial, les infeccions respiratòries agudes, l’artrosi i la depressió. És molt 
possible, però, que algunes d’aquestes malalties (per exemple les malalties respiratòries 
agudes) afectin més a les dones perquè la seva freqüentació dels Serveis Sanitaris és també 
més alta i per tant, poden ser diagnosticades. 
 
És important tenir en compte que l’envelliment de la població és una realitat important a 
Catalunya i Vilanova i la Geltrú no és aliè a aquest fenomen sociodemogràfic. L’esperança 
de vida en néixer l’any 2002 a Catalunya ha estat de 80,2 anys. Les dones tenen una 
esperança de vida més alta que els homes: per les dones catalanes l’esperança de vida és 
de 83,4 anys i pels homes de 76,9 anys. Les dones doncs, viuen 6,5 anys més que els homes 
de Catalunya.  
 
En capítols anteriors ja s’ha citat l’estudi ‘Informe de detecció de les necessitats de la 
població major de 65 anys de Vilanova i la Geltrú’. A continuació presentem algunes de les 
dades estretes de les entrevistes realitzades a l’estudi relacionades amb la salut que són 
interessants des de la perspectiva de gènere: 

                                                 
2 Morbiditat es defineix com ‘Nombre i distribució de les malalties que sofreix una població en un moment donat i 
estudi de les causes de la mort’. 

  
 180



Diagnosi de Gènere i Igualtat d’Oportunitats a Vilanova i la Geltrú 
Salut 

 
 

 Les dones grans de Vilanova i la Geltrú afirmen tenir una salut pitjor que la dels homes. 
Així, més de la meitat diu tenir una salut regular, i en el cas dels homes aquest 
percentatge es redueix al 36%. Mentre que el 18% de les dones grans diuen tenir una 
salut dolenta, els homes representen el 10%. Només el 23% de les dones afirma tenir una 
bona salut, i la proporció augmenta al 42,4% en el cas dels homes. 

 Les dones van més la metge que els homes. El 36% dels homes va al metge 
esporàdicament, i la proporció en les dones disminueix fins el 25%. Pel contrari, el 35% de 
les dones va més de 6 cops a l’any al metge, i el percentatge en els homes és del 30%.  

 
Donada la major esperança de vida de les dones, és esperable observar un pitjor estat de 
salut també. Tanmateix caldria veure quina és l’esperança de vida lliure de discapacitats i 
l’esperança de vida en bona salut, ja que la proporció d’anys viscuts en bona salut i lliures 
de discapacitats és menor per les dones que pels homes. Es tracta, per tant, d’un col·lectiu a 
tenir molt present per tal de prevenir situacions de risc. 
 
 
 
 
Salut Mental 

“La salut mental és essencial per desenvolupar una vida activa, mantenir relacions socials, tenir 
la capacitat per adaptar-se als canvis i fer front a les adversitats. Des de la infància i 
l’adolescència fins al final de la vida, la salut mental és un element imprescindible per 
desenvolupar el pensament, les habilitats per la comunicació, l’aprenentatge, el creixement 
emocional, la capacitat de resposta i l’autoestima. 

 
Els trastorns mentals (TM) són alteracions del pensament, de l’estat d’ànim o del comportament 
(o una combinació d’aquests) que tenen un important impacte en la vida familiar, laboral i 
social. (...) L’Organització Mundial de la Salut ressalta la importància de la prevalença dels TM 
en la població i preveu que un de cada quatre habitants del planeta patirà alguna forma de 
trastorn mental o neurològic al llarg de la seva vida. També assenyala que dues terceres parts 
de les persones afectades no arriben a demanar ajuda a cap professional de la sanitat. 

 
L’alta prevalença dels TM es relaciona amb les ràpides transformacions socials que s’estan 
produint. L’envelliment de la població i les transformacions socio- econòmiques, polítiques i 
ètniques, l’atur, la pobresa, les migracions, la manca de suport familiar i social, la soledat i la 
ruptura de les xarxes socials són circumstàncies que contribueixen a augmentar la prevalença 
del suïcidi, conductes antisocials, violència, l’ús del tabac, alcohol i altres drogues, depressió i 
altres problemes de salut mental”3. 
 
 

Els problemes de salut mental que afecten les dones, els homes, la infància, la joventut o la 
gent gran són diferents, i la probabilitat de patir problemes de salut mental és major entre les 
dones que entre els homes. Alguns dels factors de risc psicosocial per a la salut mental de les 
dones són els següents: 

 Les discriminacions socials objectives que comporten la dependència econòmica i 
jurídica. Aquestes discriminacions indueixen a una infravaloració constant i perillosa per 
a un bon equilibri mental. 

 El desajust entre els ideals socials i els propis valors personals. La necessitat de cenyir-se 
a aquests ideals (ser bona mare, bona esposa...) implica sovint renúncies personals 
importants, cosa que pot produir insatisfacció, rebel·lia i fins i tot sentiments de 
culpabilitat que porten les dones a l’aïllament, al símptoma i a la malaltia. 

                                                 
3 Pla de salut de Catalunya 2002-2005, pàg. 260. 
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 El rol social d’assistentes que habitualment exerceixen les dones, les col·loca en una 
relació de dependència. Existeixen en relació als altres i tenen una gran dificultat a 
existir per elles mateixes. Quan durant molts anys hi ha hagut una adaptació a aquests 
rols, els canvis en la vida familiar (els fills/es se’n van de casa, separació de la parella...) 
generen un buit i la necessitat de readaptar-se a la nova situació. 

 La dedicació exclusiva als treballs domèstics, sovint monòtons i inacabables, a més de 
poc reconeguts, impedeixen l’accés a la independència econòmica i al 
reconeixement personal de les dones. El seu rol de curadores de persones dependents 
també suposa un risc donat que sovint les dones curadores es cuiden poc a sí mateixes 
i tenen poc recolzament a les seves tasques. 

 Les dobles i triples jornades de les dones fa que la sobrecàrrega de tasques 
productives, reproductives i la conciliació entre aquestes i el temps personal i 
associatiu, tinguin efectes també sobre la salut mental. 

 
L’ansietat i la depressió són trastorns més freqüents entre les dones que entre els homes per 
motius tant socioeconòmics com socials, i es troben entre els primers motius de consulta als 
serveis sanitaris per part de les dones adultes.  

 
A la Regió Sanitària Costa de Ponent hi ha un total de 16 centres de salut mental, dels quals 
11 són centres de salut mental per persones adultes (CSMA), 2 són centres de salut mental 
per la infància i joventut (CSMIJ), i els altres 3 tenen ambdós serveis alhora. A Vilanova i la 
Geltrú hi ha un Centre de Salut Mental per a Persones Adultes (CSMA) i un CSMIJ, per a 
infants i joves.   
 
A través de la informació qualitativa obtinguda del CSMA, destaquem les següents 
informacions:  
 

 L’any 2004 es van visitar un total de 1.548 persones al CSMA i s’enregistraren 237 
Trastorns Mentals Severs (TMS).  

 
 Al CSM Garraf hi ha més homes que dones entre les persones afectades de TMS. 

Se’ns ha expressat que el nivell de funcionament psiciosocial (índex GAF) o la 
capacitat de relacionar-se en l’àmbit social, de treballar, etc. dels homes afectats 
de TMSs sol ser més baix que el de les dones també afectades. Les dones presenten 
més tendència a autodesenvolupar-se i ser autosuficients, i per tant els seu nivell de 
TMS sol ser menys sever que en el cas dels homes. Per exemple, en els casos 
d’esquizofrènia que es visiten al CSM, les dones solen ser més autònomes que els 
homes, mentre que ells acostumen a tenir una major dependència del recursos 
disponibles. Aquest fet s’atribueix a que les dones tenen una major capacitat per 
l’autocura, derivada del rol de curadores que socialment han tingut.  

 
 L’edat mitja de les TMSs és entre els 35 i els 45 anys. Cada cop es donen en persones 

més joves.  

 Els trastorns que més afecten a les dones són la depressió, els trastorns adaptatius 
(per canvi de feina, parella, pis, principalment), els trastorns alimentaris i les angoixes 
(claustrofòbia, agarofòbia, etc.), entre d’altres. 

 S’han observat bastants casos de depressions entre dones que es dediquen a les 
tasques de la seva llar i família. Des del CSM s’ha valorat que en alguns casos 
convindria que aquestes dones s’incorporessin al mercat laboral, però la càrrega 
familiar no ha fet possible això. 

 
A Catalunya, l’any 2000, la taxa crua de mortalitat per Trastorns Mentals (TM) fou de 42,9 
persones mortes per 100.000 habitants. A la Regió Sanitària Costa de Ponent, la taxa de 
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mortalitat per TM l’any 2001 va ser de 59 persones mortes per 100.000 habitants en els homes i 
29 en les dones4. Entre les causes de mortalitat relacionades amb la salut mental cal 
considerar, pel seu impacte, els suïcidis i les autolesions. Aquest és un dels motius que té més 
incidència i l’any 2000 van produir 452 casos a Catalunya, any en què la taxa crua de 
mortalitat per aquests motius va ser de 7,3 per 100.000 habitants (11 en homes i 3,9 en 
dones). En general, s’observa un augment progressiu de les taxes de suïcidi a mesura que 
augmenta l’edat. Destacar que les majors taxes s’observen entre les persones de més de 75 
anys i en la joventut (entre els i les joves és la segona causa de mort amb 43 morts en els 
grups de 15 a 24 anys, darrere dels accidents de trànsit). Pel que fa al sexe, és quatre 
vegades més gran la taxa entre els homes que entre les dones.  
 
Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya la prevalença de TM en la població, mesurada 
com probabilitat de ser cas, és del 17,9% en la població de 15 anys i més, sent d’un 20% en 
les dones i de 15,6% en els homes. Per grups d’edat i sexe, la probabilitat de patir TM és més 
elevada en les dones en tots els grups d’edat. Segons la classe social s’observa una major 
prevalença de la probabilitat de ser cas en les classes més desafavorides i especialment en 
les dones d’aquestes classes. 
 
Existeix una gran tendència a la medicalització a l’hora d’abordar aquest tipus de 
problemes, amb la generalització de les receptes de medicaments per les persones 
pacients. En aquest context és important considerar els factors psicosocials i les 
característiques diferencials entre dones i homes a l’hora d’abordar les problemàtiques, així 
com potenciar en major mesura altres formes d’abordar el tema (per exemple, l’escolta 
activa). 
 
 
 
 
Les drogodependències 

Les conseqüències socials i sanitàries del consum i la dependència de les drogues, tant 
legals com il·legals, fa que sigui un dels problemes de salut prevenibles més important. A 
l’informe publicat l’any 2003 per l’Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies (OEDT) 
es constata que l’Estat Espanyol es troba al capdavant dels països europeus en el consum 
de cànnabis i de cocaïna. Pel que fa a l’abús de drogues al conjunt de la Unió Europea més 
Noruega, el mateix informe assenyala que durant l’any 2000 van morir un total de 8.756 
persones a conseqüència de la utilització de substàncies psicoactives, entre les quals 
l’alcohol és la més consumida per la joventut. 
 
L’any 2002 l’alcohol és la droga que ha motivat més inicis de tractament als centres de la 
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD), de la regió sanitària Costa de Ponent, 
seguit per la cocaïna i l’heroïna. D’altra banda, es produeix un augment considerable de la 
cocaïna com a droga il·legal principal i un descens de l’heroïna respecte el període anterior.  
 
 
 
El consum excessiu d’alcohol  
El consum excessiu d’alcohol, malgrat ser una droga legal en la nostra societat, comporta 
alts nivells de mortalitat i morbilitat  prevenibles: múltiples problemes de salut físics, psíquics i 
la síndrome alcohòlica fetal quan hi ha consum durant l’embaràs. Gran part dels accidents 
de trànsit tenen a veure amb l’abús de l’alcohol i també alguns accidents laborals.  
 
Més enllà de la mortalitat i morbiditat produïdes pel consum excessiu d’alcohol, cal tenir en 
compte que existeixen patrons de consum que, malgrat no tenir conseqüències sobre la 
                                                 
4 Dades extretes del Pla de Salut de la Regió Sanitària Costa de Ponent 2002-2005. 
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salut a curt i mig termini, no deixen de ser problemàtics i en molts casos tenen greus 
conseqüències sobre la vida familiar, social i laboral de les persones. Tanmateix, el fet que 
l’alcohol sigui una droga legal i el seu consum tolerat socialment invisibilitza molts d’aquests 
problemes.       

 
Diversos estudis europeus i espanyols mostren que els nivells de consum en el nostre país 
entre els nois i les noies són alts i cada cop a edats més joves. Tanmateix, el patró de 
consum podria estar canviant en aquest col·lectiu, passant del patró mediterrani (consum 
abusiu continuat durant tota la setmana, sovint sense borratxera o esporàdica) al 
nordeuropeu (caps de setmana i en excés, arribant a la borratxera, sovint buscada). També 
s’observa una tendència a la igualtat entre ambdós sexes5.  

 
Un altre punt a tenir en compte és la relació que existeix entre el consum excessiu d’alcohol i 
la violència de gènere. Diversos estudis afirmen que el consum d’alcohol és un factor de risc 
pel desenvolupament i el manteniment de la violència contra les dones, en general, i per la 
violència familiar en particular. Estudis espanyols sobre aquest tema afirmen que al voltant 
del 50% de les parelles de dones que es troben ingressades en centres d’acollida abusaven 
de l’alcohol. Tanmateix, cal tenir en compte que la causa de la violència no és l’alcohol en 
sí sinó que aquest accentua la violència ja existent a la relació.  

 
Es calcula que al nostre país uns 3 milions d’homes i unes 235.000 dones tenen problemes 
amb l’alcohol. Tot i que aquest problema és més freqüent entre els homes, cal tenir en 
compte també les víctimes indirectes (fills i filles, per exemple). És important coordinar el 
treball per reduir el consum excessiu d’alcohol amb la prevenció i el tractament de la 
violència cap a les dones, tenint en compte que no consumir alcohol és necessari per a la 
disminució de la violència però no suficient6.  

 
Per altra banda, tot i que la mortalitat atribuïble a l’alcohol és difícil de quantificar per la 
manca de consens en les fraccions atribuïbles en determinades malalties, un estudi recent 
fet a Catalunya estableix que durant el període 1988-1997 un total de 28.788 morts, que 
representa un 5,5% del total, van ser atribuïbles directa o indirectament a l’alcohol. Altres 
estudis li atribueixen fins a un 6,6% de la mortalitat anual. Les darreres dades de què es 
disposa, estableixen que entre un 4,5% (6,6% en homes i 2,5% en dones) i un 6,4% (8,7% els 
homes i 4% les dones) de la població catalana d’entre 15 i 65 anys són bevedores de risc, és 
a dir, consumeixen més de 280 g d’alcohol setmanals en el cas dels homes i més de 168 g 
en el cas de les dones. També l’accidentalitat ajuda a quantificar el problema de l’alcohol, i 
no només en els accidents de trànsit, sinó que també se li atribueix un terç dels accidents 
laborals7. 
 
No es disposa de dades directes sobre la prevalença del trastorn per abús i dependència de 
l’alcohol, però els indicadors indirectes apunten cap al manteniment de la seva incidència 
en aquests últims anys. L’alcohol és la substància que motiva més inicis de tractament en els 
centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) de la regió sanitària Costa de 
Ponent. 
 
 
L’hàbit tabàquic 
A Catalunya, s’ha estimat que es van produir unes 8.931 morts atribuïbles a l’hàbit tabàquic 
l’any 1997, que representen un 16,4% de totes les morts d’aquell any. D’aquestes, 7.484 es 

                                                 
5 Fernández S., Nebot N., Jané M. Evaluación de la efectividad de los programas escolares de prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y cannabis: ¿qué nos dicen los metaanálisis?. Revista Española de Salud Pública 2002; 
76 (3): 175-187.  
6 Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social (2002). Abuso de alcohol y violencia doméstica. 
Interacción, problemas y sugerencias para la intervención. 
7 Pla de Salut de la Regió Sanitària Costa de Ponent, 2002-2005, pàg.68. 
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van donar en homes i 1.447 en dones, que va correspondre al 27,4% i 5,7% respectivament, 
de totes les morts produïdes en homes i dones de més de 35 anys a la població catalana8. 

 
A Catalunya l’any 2002, la prevalença de persones fumadores majors de 15 anys o més és 
del 32,1% (38% homes i 26,6% dones); a la RSCP la prevalença és més alta: és de 40,1% en els 
homes i 31,7% en les dones. Aquestes xifres deixa encara molt lluny l’objectiu de la OMS de 
reduir al 20% la proporció de persones fumadores l’any 20009. 

 
Per grups d’edat i sexe, podem arribar a les següents conclusions: 

 
 Els homes de 25 a 34 anys són els que presenten valors més alts en quant a l’hàbit 

tabàquic amb un 48,6%. 
 
 Les dones de 15 a 24 anys tenen la prevalença més alta pel que fa al grup de les dones 

en general, amb un 42,5%, per sobre dels nois de la mateixa edat, encara que hi ha 
hagut una reducció de 5,8% en relació a l’any 1998. 

 
 En la resta de grups d’edat, hi ha una prevalença superior en els homes. 

 
 En les dones de 15 anys i més, la prevalença ha augmentat un 15,2% en relació a l’any 

1998, mentre que en els homes ha disminuït un 3,3% durant el mateix període. 
 

 
El consum d’altres drogues entre el jovent 
La darrera convocatòria del Premi d’Investigació sobre Drogodependències organitzat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va definir com tema d’investigació l’Impacte del 
consum de cànnabis en la població adolescent de Vilanova i la Geltrú. El treball de camp 
va consistir en entrevistes a professionals i la realització de 1.736 enquestes a l’alumnat de les 
escoles de Vilanova de 2n, 3er i 4t d’ESO. A continuació destaquem les principals conclusions 
de l’estudi que són interessants des de la perspectiva de gènere: 

 El 40% de les noies ha fumat porros alguna vegada, i els nois presenten una proporció 
similar, 38%. 

 L’estudi afirma que el patró de consum de les noies és, amb poca diferència, més 
tranquil que el dels nois. Així, el 28% de les noies i el 35% dels nois n’han consumit en els 
darrers 7 dies. El 16% dels nois el consumeix habitualment, mentre que el percentatge en 
les noies descendeix al 10%.  

 Els efectes indesitjats del consum de cànnabis (baixada de tensió i sensació de 
‘paranoia’) són més comuns en les noies que en els nois. 

 L’estudi conclou que, a trets generals, el consum entre noies i nois és força semblant, i les 
diferències principals serien, com s’ha dit abans, els efectes físics (lipotímies), degut a 
causes orgàniques (greix per quilogram de massa, etc.). 

 
 
A través del treball de camp realitzat a diversos municipis de la província de Barcelona fruït 
de l’anàlisi de les auditories de gènere, podem apuntar els següents trets del consum de 
drogues entre la població jove: 

 
 Respecte el cannabis i l’haixix, s’observa un consum elevat i normalitzat entre 

aquesta població. Els nois i noies sovint tenen la percepció de què el seu consum no 
és perjudicial per a la salut (per exemple, en molts casos justifiquen el seu consum 

                                                 
8 Pla de Salut de Catalunya 2002-2005, pàg. 131. 
9 Pla de Salut de Catalunya 2002-2005, pàg. 131 i Pla de Salut de la RSCP 2002-2005, pàg. 32. 
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dient que, al contrari que el tabac, el cannabis és una droga innòcua i fins i tot 
terapèutica). Associat a aquesta normalització social del consum i a la relativa 
iniquitat de la substància, hi ha pocs inicis de tractament per consum o abús de 
cannabis.  

 El consum de cocaïna sembla estar relativament estès entre la població adulta i es té 
la percepció que el jovent comença a tastar-la entre els 17-18 anys, donada la 
facilitat d’accés. Per altra banda però, sembla que el consum d’heroïna ha davallat 
molt, com a la resta de Catalunya. 

 El consum de drogues de síntesi està estès en alguns ambients i, excepte quan es 
produeix algun accident associat a ell (cop de calor o parada cardíaca, per 
exemple), sol passar molt desapercebut. 

 
 
 
 
L’alimentació i la nutrició 

Uns hàbits alimentaris saludables i satisfactoris poden prevenir l'aparició de problemes de 
salut com ara tensió arterial elevada, sobrepes i obesitat, diabetis, càncer, osteoporosi, etc. 
Per contra, uns hàbits alimentaris inadequats poden facilitar el desenvolupament d'aquests 
trastorns. En el marc de la prevenció i promoció de la salut aquest és un tema important que 
cal treballar, ja que adquireix rellevància des de la infància.   
 
En general, es detecten pitjors hàbits alimentaris a les famílies, degut a la manca de temps 
per comprar i cuinar els aliments, la qual podem relacionar amb una manca de 
corresponsabilitat entre les mares i els pares a l’hora d’organitzar-se. En aquest sentit, 
s’observa una tendència a utilitzar aliments precuinats i preelaborats, amb una disminució 
de l’ús d’aliments frescos. 
 
S’observa que l’alimentació infantil és massa tova i infantilitzada. En aquest sentit, cada cop 
més són els propis nens i nenes els que escullen la seva pròpia alimentació, amb un menú 
molt restringit i un rebuig als aliments més difícils de menjar. D’altra banda, es consumeixen 
en excés dolços, llaminadures i productes amb excés d’hidrats de carboni (per exemple 
brioixeria industrial).   
 
Els trastorns del comportament alimentari es consideren problemes de salut emergents propis 
dels països desenvolupats i que tenen un fort component sociocultural. L’anorèxia i la bulímia 
nerviosa són trastorns que afecten majoritàriament dones joves (generalment entre 14 i 18 
anys) i que es caracteritzen per alteracions importants en la ingesta d’aliments amb 
conseqüències nutricionals, psíquiques, socials i biològiques. 
 
L’anorèxia es caracteritza per una pèrdua important de pes, la qual cosa s’aconsegueix 
reduint o suprimint el consum d’aliments i utilitzant altres recursos com vòmits voluntaris, l’ús 
de laxants, diürètics o exercici físic desmesurat. 

 
La bulímia nerviosa es caracteritza per l’aparició d’episodis d’afartaments que s’intenten 
compensar amb vòmits, etc. Cal assenyalar que l’evolució de la bulímia sol ser de millor 
pronòstic que la de l’anorèxia. 

 
Tot i que no es disposa de dades globals sobre la magnitud del problema a Catalunya ni a 
Vilanova i la Geltrú, la incidència i la prevalença d’aquests trastorns han augmentat durant 
les últimes dues dècades en els països industrialitzats. S’estima que a nivell mundial entre un 
0,5% i un 1,5% de les noies joves pateixen anorèxia i entre un 2 i un 3% de noies pateixen 
bulímia nerviosa.  
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Per prevenir futurs problemes d’aquest tipus és fonamental treballar sobre els hàbits 
d’alimentació dels nens i nenes i persones adolescents, sobre la seva valoració personal i 
l’autoimatge i sobre la influència de la publicitat. Sobretot respecte els últims temes, per les 
atribucions de gènere patides per les dones, aquestes es veuen més abocades a sofrir 
aquest tipus de trastorns en tant que la societat projecta en elles un model de dona 
inexistent i impossible. 
 
 
 
 
Salut laboral, treball domèstic i sobrecàrrega invisible 

Fins fa pocs anys, els estudis sobre la influència del treball en la salut incloïen exclusivament 
els homes en canvi, en l’actualitat la tendència és analitzar poblacions mixtes però assumint 
que els riscos laborals, o els comportaments relacionats amb la salut, afecten de la mateixa 
manera ambdós sexes i limitant el concepte de treball només al treball remunerat. En aquest 
sentit parlar de salut laboral de les dones és insuficient, ja que les dones fan moltes feines que 
no són remunerades i que les poden fer tenir certes malalties amb més facilitat. 

 
El que es proposa des de l’anàlisi de gènere en salut laboral és estudiar el patró diferencial 
d’emmalaltiment degut a les diferències biològiques, culturals i socials d’homes o dones, 
considerant no només l’ambient laboral, sinó també l’extralaboral, no només les 
conseqüències sobre la salut biològica, sinó també sobre la psicològica i social. 

 
Al nostre país el terme de salut laboral s’entén com a sinònim de la prevenció d’accidents 
de treball o de les anomenades malalties professionals, alteracions de l’esfera biològica de 
la salut, conseqüència de l’exposició a riscos tangibles. S’han produït en els darrers anys 
canvis en el mercat de treball que fan necessària una revisió d’aquest concepte: han 
augmentat els problemes de salut relacionats amb l’estrès per la diversitat de tipus de 
treballs.  

 
És necessari també revisar el tradicional discurs de la salut de la dona treballadora centrat 
en la salut reproductiva (sovint més preocupat per protegir el fetus que la mare) i que moltes 
vegades ha facilitat situacions discriminatòries emparades en la suposada reducció de riscos 
per l’embaràs. 

 
Per altra banda, cal tenir en compte els riscos que les tasques domèstiques comporten per a 
la salut de les persones que les fan i que són fonamentalment dones. El treball domèstic i de 
cura suposa per a les dones una càrrega física, mental i emocional. Una dificultat d’accés al 
món laboral i als òrgans de gestió i participació social, una renúncia del temps propi, una 
limitació del seu desenvolupament personal, una rutina i un aïllament. 

 
Totes aquestes circumstàncies, lligades a la falta de reconeixement de la seva tasca, 
comporten una disminució de la qualitat de vida de les dones i de la seva autoestima. Això 
repercuteix en la salut física i mental i són freqüents les manifestacions d’ansietat, depressió, 
angoixa i altres alteracions psicosomàtiques com ara problemes digestius, d’insomni, 
migranyes, dolors musculars... que sovint tenen com a conseqüència el consum 
d’analgèsics, psicofàrmacs i la freqüentació de les consultes mèdiques. 

 
 

 
La salut sexual i reproductiva  

A Vilanova i la Geltrú està ubicat el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(PASSIR) Garraf des del 1993 que atén a les dones de Vilanova i la Geltrú i de cinc municipis 
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més de la comarca. Els principals serveis que ofereix el PASSIR són: orientació i formació 
sobre sexualitat i planificació familiar, atenció específica a joves (Consulta Jove), atenció 
maternoinfantil, prevenció, detecció i atenció a les ETS, entre d’altres.  
 
Segons la informació qualitativa obtinguda a les entrevistes destaquem: 

 El perfil de les usuàries del servei és sobre tot dones en edat fèrtil (de 16 a 50 anys) i les 
dones que tenen la menopausa. 

 Les demandes principals són: revisió ginecològica, informació sobre mètodes 
anticonceptius i prevenció. 

 Les dones continuen sent les responsables de la contracepció i de la planificació 
familiar, tot i que sembla ser que cada cop més dones acudeixen a la consulta amb 
la seva parella. 

 És un programa orientat a les dones, tot i que el comencen a obrir a homes sobre tot 
pel que fa a l’orientació sexual o en el Programa de disfunció erèctil. Les dones 
acostumen a anar soles al PASSIR, i acompanyades pels seus companys en menor 
grau. Els homes sobre tot participen a l’educació maternal, el massatge infantil o 
entre la gent jove, per la píndola postcoital. 

 El principals mètodes anticonceptius utilitzats són la píldora i el preservatiu. 

 S’ha donat un increment de dones usuàries migrades, sobretot del Marroc, 
Llatinoamèrica i dones de l’Est d’Europa. Principalment acudeixen al PASSIR en 
relació a les gestacions. Cal tenir així mateix molt en compte les característiques 
socioculturals d’aquests col·lectius i la posició que ocupen les dones per poder 
entendre i abordar la seva salut sexual.  

 La llista d’espera del Programa és molt llarga, d’uns 6 mesos de mitjana per les 
primeres visites. Els recursos són molt limitats donat que el PASSIR atén a dones de tota 
la comarca (80.000 aproximadament), i a més a més es dóna el fenomen del 
creixement demogràfic.   

 
 
Taula 6.2. Distribució per edats de les Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVEs) a Vilanova i la 
Geltrú, any 2004. 

Edat Nombre IVES % 
Menys 14 0 0% 

15-19 10 15,8% 
20-24 18 28,1% 
25-29 19 24% 
30-34 14 18,5% 
35-39 10 8,9% 
40-44 4 4,8% 
Total 75 100% 

Font: Programa d’atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Garraf, 2004. Elaboració pròpia. 
 
 
Taula 6.3. Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVEs) i IVEs anteriors, any 2004. 
IVES anteriors Nº   % 

0 57 76% 
1 15 20% 
2 3 4% 

3 ó més 0 0% 
Total 75 100% 

Font: Programa d’atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Garraf, 2004. Elaboració pròpia. 
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Segons les dades quantitatives disponibles, l’any 2004 es van donar 75 derivacions per dur a 
terme interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) a Vilanova i la Geltrú. Tanmateix hem 
d’interpretar aquestes dades amb cautela, ja que hi ha diferències entre la demanda 
existent i les derivacions i és possible que existeixin altres casos no recollits pel servei (per 
exemple, que s’utilitzin serveis fora del municipi). Així, observem que el gran gruix de dones 
que practiquen els IVEs tenen entre 15 i 39 anys, en concret les edats majoritàries han estat 
dels 20 als 24 anys (28,1% del total), seguida per dones entre els 25 i 29 anys (el 24%). 
D’aquestes dones, el 24% ja havia avortat anteriorment, en concret el 4% havia avortat dos 
cops. 
 
Alguns estudis assenyalen un augment progressiu en el nombre d’avortaments a Catalunya i 
a la ciutat de Barcelona i destaquen un augment entre la població de dones més joves. 
Aquestes dades assenyalen la necessitat d’orientar les polítiques de prevenció i educació 
sexual a aquest grup de dones amb major risc10,11.      
 
A banda de la Consulta Jove oferta pel PASSIR, existeix un altre servei específic per a 
l’atenció de les persones joves ubicat a l’ABS Vilanova i gestionat per l’entitat IRES (Institut de 
Reinserció Social): la Tarda Jove, un cop a la setmana. Aquest servei ofereix atenció a 
persones joves fent promoció de conductes afectivo- sexuals saludables que permetin a 
joves prevenir embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual i realitza accions de 
sensibilització i prevenció de la SIDA. 
 
És fonamental aconseguir un augment de les relacions sexuals protegides entre el col·lectiu 
jove. En aquest sentit, el preservatiu, com ja hem comentat, és el mètode anticonceptiu més 
adequat per la doble protecció que ofereix contra l’embaràs no desitjat i les Malalties de 
Transmissió Sexual, inclosa la SIDA. D’altra banda, també és molt important promocionar la 
prova diagnòstica del VIH com a pas previ per passar a utilitzar altres mètodes 
anticonceptius amb la parella estable. 

                                                 
10 Gispert R, Arnau J, Torné M.M., y Calancha A. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en 
Catalunya. Gaceta Sanitaria 2002. Volumen 16 - Número Supl.1 p. 88 – 89.    
11 Pasarín MI, Salvador J, Borrell C. Diferencias etarias del impacto de las interrupciones voluntarias del embarazo 
sobre las tasas de fertilidad en la ciudad de Barcelona. Gaceta Sanitaria 2002. Volumen 16 - Número Supl.1 p. 88 – 
89.    
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6.3.     RESPOSTES APORTADES 
 

SERVEIS/ PLANS/  PROGRAMES/ 
PROJECTES 

 
OBJECTIUS 

ACCIONS I/O 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA 
 Regidoria d’Afers Socials, Salut i 

Sanitat 

Atenció i suport emocional 
 Atenció a persones (parella/familia,…) 
 Atenció individual i/o grupal a dones que precisen 

una atenció emocional  com a conseqüència 
d’haver passat  situacions de discriminació per raó 
de gènere: situacions de conflictes de parella, 
problema de relacions amb fills i filles, manca de 
suport familiar, càrregues familiars...  

 Prevenció de transtorns mentals severs (TMS) 
 

Atenció i suport psicològic 
 Tractament temporal quan precisen d’una atenció 

psicològica-terapèutica, fruit d’experièncie  que 
impedeixen viure i prendre decisions d’una forma 
“normalitzada”.  

 Programa específic per a dones que han viscut 
situacions de violència de gènere 

 Atenció i assessorament 
 Tractament 
 Derivació a altres serveis especialitzats 
 Suport als equips de serveis socials, Assessoria Jurídica  

         tècniques  del Pla d’equitat 
  
 

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA SALUT 
SEXUAL I REPRODUCTIVA (PASSIR) 
 

 Atendre la població femenina al llarg de la seva 
vida reproductiva. 

 Orientació i planificació familiar 
 Atenció específica a joves: Consulta Jove 
 Atenció maternoinfantil 
 Prevenció, detecció i atenció a les ETS 
 Prevenció i diagnòstic del càncer ginecològic i de mama 
 Atenció a la menopausa 
 Atenció i assistència a les malalties ginecològiques 
 Recuperació de sòl pelvià i prevenció de la incontinència 

urinària 
TARDA JOVE 
 IRES (Institut de Reinserció Social) 

 

 Promoure conductes afectivo- sexuals saludables 
que permetin als joves prevenir embarassos no 
desitjats i malalties de transmissió sexual. 

 Realitzar accions de sensibilització i prevenció de la 
sida. 

 Informació i assessorament per a joves 
 Prevenció SIDA 
 Tallers d’afectivitat i sexualitat 
 Etc. 
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SERVEIS/ PLANS/  PROGRAMES/ 
PROJECTES 

 
OBJECTIUS 

ACCIONS I/O 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

PROGRAMA DE SALUT A L’ESCOLA-PAE 
(PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) 
 Regidoria d’Afers Socials, Salut i 

Sanitat 
 

 Donar informació a la població jove sobre diferents 
temes sanitaris 

 Donar-los elements perquè puguin gestionar la seva 
salut 

 

Diversos tallers i activitats, entre les que destaquem: 
 Taller de prevenció de violència en la parella jove 
 Tallers d’acceptació i autoestima 
 Tallers d’educació alimentària i nutricional 
 Educació afectivo- sexual 
 Informació per a mares i pares 
 Formació per al professorat 

PLA D’ACCIÓ SOBRE DROGUES 
 Regidoria d’Afers Socials, Salut i 

Sanitat 
 

4 eixos 
 Informatiu i preventiu 
 Dissuasió 
 Assistència 
 Coneixement 

 Tallers de prevenció de drogodependències a les escoles 
 Creació d’un punt d’informació de les 

drogodependències  
 Edició de tríptics, postals, etc. sobre les 

drogodependències, principalment dirigides al jovent. 
 Etc. 

PREMI D’INVESTIGACIÓ SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES 

 Convocatòria any 2004- ‘Impacte del consum de 
cànnabis en la població adolescent de VNG’ 

 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  Estudiar les característiques del fenomen del 
cànnabis entre la població adolescent (13-16 anys) 
de VNG. 

 Treball de camp i edició de la recerca 
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SERVEIS/ PLANS/  PROGRAMES/ 

PROJECTES 
 

OBJECTIUS 
ACCIONS I/O 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
 Regidoria d’Afers Socials i Salut 

 

  Desenvolupar tasques assistencials, preventives i 
educatives per mantenir la persona usuària en el seu 
medi, millorant la   seva qualitat de vida. 

  Ajuda personal (higiene personal, suport personal i/o 
familiar, acompanyament fora de la llar, suport a les 
mancances d’autonomia física, donar el menjar, recuperar 
i/o adquirir hàbits, control de la  medicació/ alimentació). 

 Ajuda a la llar (ordre i neteja de la llar i cura de la roba, 
compra i preparació d’àpats, organització de 
l’administració de la llar). 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 Regidoria d’Afers Socials i Salut  
 Creu Roja 

 Facilitar el contacte les 24 hores del dia a persones 
que estan soles i que tenen problemes de malaltia o 
discapacitat. 

 Instal·lació d’un aparell que permet contacte amb una 
centraleta en cas de necessitat. 

PLA DE GENT GRAN 
   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

 Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans 
de la ciutat, abastant els dispositius i els recursos 
necessaris a tres nivells: informatiu, preventiu i 
assistencial. 

 Potenciar les actuacions per a la preservació de les 
capacitats personals i socials de les persones grans i 
estimular les relacions intergeneracionals. 

 Afavorir la participació activa i la implicació social 
de les persones grans a la ciutat. 

Línies estratègiques:  
- Estudi d’habitatge i recursos de suport. 
- Preservar capacitats físiques i psíquiques. 
- Reconèixer la importància social. 
- Evitar internaments innecessaris. 
- Desplegament i manteniment de capacitats personals, 

culturals i de socialització. 
- Afavorir les relacions intergeneracionals 
- Enriquir valors per a una convivència en equitat. 
- Propiciar la mútua col·laboració entre entitats i 

l’associacionisme de la gent gran. 
- Potenciar la participació activa. 
- Propiciar l’accés a la informació útil de forma directa i 

personalitzada. 
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6.4.  TENDÈNCIES DE GÈNERE. PUNTS FORTS I PUNTS A MILLORAR 
 
 
 

 Les dones i la Salut 

Tradicionalment, la salut de dones i homes no s’ha estudiat de forma diferenciada, a 
excepció de la salut reproductiva, ni s’han tingut en compte els impactes diferencials que 
poden tenir els tractaments, els medicaments, l’atenció sanitària o altres qüestions en unes i 
en altres. En moltes ocasions, tampoc s’han tingut en compte els aspectes psicològics i 
socials a l’hora de donar resposta als problemes de salut de les dones. 
 
L’autonomia personal és el gran repte a assolir per aconseguir una millor salut en les dones. 
La història de la dona ha estat una llarga cadena de dependències econòmiques, socials, 
afectives, biològiques i originades per concepció social que es té de la reproducció. La 
manca d’espais propis i, en moltes ocasions, la poca autoestima, han fet possible que la 
dona es deixi manipular massa sovint. Aconseguir un coneixement cada cop millor de les 
seves dependències i dels recursos per sortir-se’n és el gran repte que tenen les dones per 
poder ser protagonistes de la seva salut.12

 
A més, les dones solen tenir una actitud i una percepció de la salut pròpia i de les persones 
del voltant diferent que la dels homes, i tradicionalment han ocupat el rol de curadores a la 
comunitat. 
 
 
Punts forts 

 Les dones tenen una alta esperança de vida. 
 
 Les dones són les principals usuàries dels serveis sanitaris, tant per elles mateixes com 

perquè acompanyen a un/a familiar. Són les dones majoritàriament qui demanen ajut 
per als altres i no els fa res demanar-ne per a elles, doncs sovint no tenen dificultats en 
reconèixer quan necessiten suport, mentre que als homes en general els hi costa molt 
més, i ho canalitzen per altres vies amb altres problemàtiques. 

 
 Les dones tenen una actitud més activa i curosa envers la pròpia salut i la de les 

persones del seu entorn proper.  
 
 
Punts a millorar 

 Manquen indicadors de la salut de la població a nivell local i segregats per sexe. 
 
 La proporció d’anys viscuts en bona salut i lliures d’incapacitat és menor per les dones 

que pels homes.  
 
 L’estat de salut percebut de les dones és pitjor que el que perceben els homes. 

 
 Més dones que homes es consideren sedentàries i més de la meitat no fa cap mena 

d’activitat física.  
 
 Hi ha llistes d’espera importants als serveis sanitaris. 

                                                 
12 ‘Apunts sobre… La salut de les dones: de la invisibilitat a una atenció de qualitat’, Reflexions en femení, núm. 4. 
Secció Tècnica del Pla d’Igualtat, Maig 2000. 
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 Cal tenir en compte les característiques socioculturals i el desconeixement de la llengua 

que algunes dones migrades experimenten dins l’atenció sanitària. 
 
 La sobrecàrrega de feina degut a la doble jornada laboral (remunerada i reproductiva) 

de les dones, la manca de suport i de reconeixement, el pes de les responsabilitats 
familiars, etc. provoquen problemes de salut en les dones que no són del tot reconeguts 
en l’àmbit sanitari o, si ho són, moltes vegades es relacionen amb altres causes. 

 
 
 
 

 L’envelliment de la població 

A Vilanova i la Geltrú, a l’igual que a molts municipis de Catalunya, s’observa una proporció 
de persones grans important, com a conseqüència del fenomen de l’envelliment de la 
població. Més dones que homes tenen una vida més llarga però no sempre lliure de 
discapacitats. Hi ha més dones grans que homes, però també més dones grans que 
necessiten suport, com es manifesta en els serveis d’atenció domiciliària.  
 
El col·lectiu femení, donades les circumstàncies demogràfiques i socioeconòmiques que 
l’envolten (més atur femení, entrades i sortides del mercat de treball i menys possibilitats de 
promoció sociolaboral...), té més risc d’arribar a la vellesa amb situació de precarietat 
(pensions baixes) o de pobresa, cosa que repercuteix en la seva qualitat de vida que es pot 
veure deteriorada. En l’àmbit de la salut, l’envelliment de la població significa atendre 
trastorns que afecten a la gent gran com l’Alzheimer o altres discapacitats que generen 
necessitats relacionades amb els/les malalts/es i càrregues de treball a la seva família. 
 
 
Punts forts 

 Segons l’estudi ‘Informe de detecció de les necessitats de la població major de 65 anys 
de Vilanova i la Geltrú’, les dones grans afirmen anar més la metge que els homes.  

 
 Tant a nivell sanitari com de Serveis Socials hi ha serveis d’atenció domiciliària que 

atenen sobretot la gent gran. També a través del Pla de la Gent Gran es desenvolupen 
diverses accions per millorar la qualitat de vida de les persones grans. 

 
 Hi ha associacions i/o entitats de voluntariat que supleixen les mancances del sistema 

social i sanitari que ofereixen suport a persones malaltes i les seves famílies. 
 
 
 
Punts a millorar 

 Les dones grans de Vilanova i la Geltrú afirmen tenir una salut pitjor que la dels homes. 
Només el 23% de les dones afirma tenir una bona salut, i la proporció augmenta al 42,4% 
en el cas dels homes. 

 
 Les dones són les que fan les tasques de curadores de les persones grans, malaltes i/o 

dependents. Aquesta manca de corresponsabilitat entre homes i dones suposa una 
càrrega de treball per a les dones que té conseqüències importants sobre la seva salut. 

 A l’atenció primària cada cop hi ha més consultes de persones curadores, dones en la 
seva majoria, que necessiten suport psicològic. 
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 A nivell sanitari no hi ha cap programa específic per a les persones curadores de gent 
gran i/o malalta, tot i que aquestes persones tenen a l’abast el servei d’orientació 
psicològica del que caldria millorar la informació per a les derivacions possibles 

 
 
 
  

  La salut mental de les dones i els homes 

En l’àmbit sanitari es detecta un augment dels trastorns mentals en el conjunt de la població. 
Tot i que la mortalitat per causes relacionades amb trastorns mentals és molt més alta entre 
els homes que en les dones, la morbiditat atesa per problemes de salut mental és més alta 
en les dones i en els centres de salut mental de persones adultes les dones són les principals 
usuàries. 
 
 
Punts forts 
 
 Vilanova i la Geltrú compta amb un CSMA (Persones Adultes) i un CSMIJ (infants i 

joventut). 
 
 Existeixen entitats com l’Associació Familiars i Amics de Malalts Mentals del Garraf a on la 

participació de dones és alta.  
 
 Les dones que pateixen TMS presenten més tendència a autodesenvolupar-se i ser 

autosuficients, i per tant els seu nivell de TMS sol ser menys sever que en el cas dels 
homes. Aquest fet s’atribueix a que les dones tenen una major capacitat per l’autocura, 
derivada del rol de curadores que socialment han tingut.  

 
 
 
Punts a millorar 
 
 Les TMSs cada cop es donen en persones més joves.  

 
 Les dones tenen més tendència a demanar ajut sanitari a causa de trastorns de tipus 

psicològic que els homes, com ara la depressió o l’ansietat per motius psicosocials. A 
Vilanova i la Geltrú s’han observat bastants casos de depressions entre dones que es 
dediquen a les tasques de la seva llar i família. Des del CSM s’ha valorat que en alguns 
casos convindria que aquestes dones s’incorporessin al mercat laboral, però la càrrega 
familiar no ha fet possible això. 

 
 
 

  Els problemes de salut de les dones joves 

Hi ha determinats problemes de salut que afecten especialment a les dones joves: 
problemes relacionats amb la salut sexual (embarassos no desitjats, MTS inclosa la SIDA), 
trastorns relacionats amb el comportament alimentari (bulímia o l’anorèxia), consum de 
tabac... Tanmateix, pràcticament no disposem de dades de la incidència que tenen al 
municipi ni a la comarca. 
 
 
Punts forts 
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 L’àrea d’Afers Socials, Salut i Sanitat desenvolupa diverses actuacions de promoció de la 
salut del jovent dins el PAE- Programa d’Animació Educativa en relació a la prevenció de 
trastorns alimentaris, consum de drogues, etc. 

  
 El PASSIR ofereix un servei de Consulta Jove i existeix un altre servei específic per a 

l’atenció de les persones joves ubicat a l’ABS Vilanova i gestionat per l’entitat IRES (Institut 
de Reinserció Social): la Tarda Jove, un cop a la setmana.  

 
 
 
Punts a millorar 
 
 Sabem que l’anorèxia i la bulímia són trastorns del comportament alimentari i que la seva 

incidència ha augmentat durant les últimes dècades en els països industrialitzats, 
afectant majoritàriament a dones joves. Però falten dades sobre la seva incidència entre 
la població jove de Vilanova i la Geltrú i de la comarca. 

 

 Manquen dades disgregades per sexe de la incidència que tenen les MTSs al municipi i a 
la comarca. 

 
 
 

 La salut reproductiva de les dones i el paper masculí en la reproducció social 

La reproducció biològica no és només l’embaràs i el part, sinó que hi ha d’altres tasques 
indispensables que la fan possible. En el postpart, per exemple, es donen diversos factors 
com la recuperació de la mare, la lactància, el desconeixement de l’experiència de la cura 
del nadó per part de les mares primerenques...  
 
Davant aquesta realitat s’han desenvolupat en els darrers anys dispositius per donar suport a 
les tasques de maternitat com els cursos de prepart, postpart, d’alletament matern, etc... 
amb la finalitat de proporcionar coneixement, informació i acompanyament a les dones. 
Però malgrat l’èxit d’aquestes iniciatives, els homes segueixen molt allunyats de 
determinades tasques com la lactància o la cura dels nadons, tot i que sembla que cada 
cop mostren més interès. 
 
 
Punts forts 
 
 A Vilanova i la Geltrú està ubicat el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 

(PASSIR) Garraf.  

 
Punts a millorar 
 
 El càncer de mama encara preval com una de les principals causes de mort entre les 

dones adultes. 

 S’observa una manca de corresponsabilitat dels homes sobre la salut sexual i 
reproductiva de la parella. Les dones continuen sent les responsables de la contracepció 
i de la planificació familiar, tot i que sembla ser que cada cop més dones acudeixen a la 
consulta amb la seva parella. 

 De dones les dones que tingut un IVE l’any 2004 a Vilanova i la Geltrú, el 24% ja havia 
avortat anteriorment, en concret el 4% havia avortat dos cops. 
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 La llista d’espera del PASSIR és molt llarga, d’uns 6 mesos de mitjana per les primeres 
visites. Els recursos són molt limitats donat que el PASSIR atén a dones de tota la comarca 
(80.000 aproximadament), i a més a més es dóna el fenomen del creixement 
demogràfic.   

 
 
 

  Gènere i drogodependències 

Respecte les drogodependències, a la Regió Sanitària Costa de Ponent les principals 
addiccions que motiven l’inici de tractament són l’alcohol o l’heroïna. Tanmateix, ja hem vist 
que les estadístiques disponibles sobre mortalitat o inicis de tractament cal interpretar-les 
amb una certa prudència.   
 
També cal tenir en compte que les addiccions contenen elements psicosocials com la 
solitud, la depressió i altres. 
 
 
Punts forts 
 
 Vilanova i la Geltrú compta amb un Pla d’acció sobre drogues. 

 
 Des de l’Ajuntament es fan accions de prevenció de les drogodependències a tots els 

centres d’Ensenyament Secundària de la ciutat. 
 
 El patró de consum de cànnabis per part de les noies és, amb poca diferència, més 

tranquil que el dels nois13. El 40% de les noies ha fumat porros alguna vegada, i els nois 
presenten una proporció similar, 38%. D’altra banda el 28% de les noies i el 35% dels nois 
n’han consumit en els darrers 7 dies. El 16% dels nois el consumeix habitualment, mentre 
que el percentatge en les noies descendeix al 10%. 

 
Punts a millorar 
 
 L’alcohol és la droga que ha motivat més inicis de tractament als centres de la Xarxa 

d’Atenció a les Drogodependències (XAD) de la RSCP.  
 
 Els nivells de consum d’alcohol en el nostre país entre els nois i les noies són alts i cada 

cop a edats més joves. Això afecta més els homes que les dones, tot i que en aquestes 
s’ha produït un fort augment. 

 
 A la RSCP l’evolució de l’hàbit tabàquic mostra una tendència ascendent pel que fa al 

jovent i les dones. En el grup de 15 a 24 anys la prevalença de fumadores és més alta 
que la de fumadors.  

 Els efectes indesitjats del consum de cànnabis (baixada de tensió i sensació de 
‘paranoia’) són més comuns en les noies que en els nois, segons l’estudi abans esmentat. 

 
 No disposem de dades relatives al consum d’altres substàncies per part del jovent 

segregades per sexe. 

                                                 
13 Segons la recerca ‘l’Impacte del consum de cànnabis en la població adolescent de Vilanova i la Geltrú’, any 
2004. 
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Reglament de participació ciutadana (2000). 

Relació d’actuacions relacionades amb barreres arquitectòniques (2005). 

Web ‘el Sol Blau’ www.vilanova.org/solblau/index.htm

Web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  www.vilanova.org
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Altres fonts d’informació escrita  

 

Associació COMPEX (2005) Memòria del curs 2004/2005. 

Associació de Dones la Frontissa- Revista La Frontissa- varis exemplars. 

Carrasco, C. (2000) Ponència presentada al pannell ‘L’Estructura del mercat laboral. 
Participació d’homes i dones (perspectives de futur)’. Institut Català de la Dona, Compartir 
és sumar, Jornades per a la Igualtat d’Oportunitats i responsabilitats a la vida familiar i 
professional. Barcelona, 27 i 28 d’Octubre del 2000/1999 PNB. 

Consell Comarcal Garraf (2003) Protocol d’Actuació Interdepartamental en situacions de 
violència familiar i social. 

Cortada, N. (2004) El paper dels municipis en el tractament del fenomen migratori.  Vilanova i 
la Geltrú: Primeres passes en el plantejament d'un pla transversal. Projecte presentat per a 
l'obtenció del diploma del Master en Direcció I Gestió en l'Administració Local. 

Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (2001) Dona i 
Tabac. Informe sobre l’Hàbit Tabàquic Femení a Catalunya.  

Díaz, D. Et al (2001) Diagnòstic participatiu sobre la creació dels consells municipals territorials 
a Vilanova i la Geltrú, Diplomatura de postgrau "Participació i Desenvolupament Sostenible". 

Díez E, Villalbí JR, Nebot M, Aubà J, Sanz F. (1998) El Inicio del Consumo de Tabaco en 
Escolares: Estudio Transversal y Longitudinal de los Factores Predictivos. Med Clín. 

Fernández S, Nebot N, Jané M. (2002) Evaluación de la Efectividad de los Programas 
Escolares de Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Cannabis: ¿Qué nos Dicen los 
Metaanálisis?. Revista Española de Salud Pública 2002; 76 (3): 175-187.  

Flaquer, Ll. (2000) Les Polítiques Familiars en una Perspectiva Comparada. Fundació La Caixa. 

Fòrum Global d’Educació (2003) Las Tareas del Hogar Serán una Asignatura Escolar para 
Fomentar la Igualdad de los Sexos.  

Galvin, V. (2000) ‘Gladiadoras del Hogar’ a: El País Semanal, 3 de Desembre del 2000. 

Generalitat de Catalunya (2002) Guia per l’Abordatge de Maltractament de Gènere a 
l’Atenció Primària. 

Generalitat de Catalunya, Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es). 

Generalitat de Catalunya, Web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.es). 

Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social (2002) Abuso de Alcohol y Violencia 
Doméstica. Interacción, Problemas y Sugerencias para la Intervención.  

Guia de centres d’ensenyament al Garraf 2005-2006. 

Institut Català de la Dona (2004). Les dones en els governs locals catalans. 

Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Administraciones Públicas (2004) La situación 
profesional de las mujeres en las Administraciones Públicas. 

Instituto Nacional de Estadística (INE) Datos del Censo 2001 (www.ine.es). 

Llei 6/2002, de 25 d’Abril, de Mesures Relatives a la Conciliació del Treball amb la Vida 
Familiar del Personal de les Administracions Públiques Catalanes. 

Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la Comarca del 
Garraf (2004) Memòria General. 

Mendoza R, Batista JM, Sánchez M, Carrasco AM. (1998) El Consumo de Tabaco, Alcohol  y 
Otras Drogas en los Adolescentes Escolarizados Españoles. Gac Sanit.  
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Ministerio de Sanidad y Consumo (1996) Encuesta Sobre Drogas a la Población Escolar en 
Plan Nacional sobre Drogas. 

Nacions Unides (2000) Informe sobre Desenvolupament Humà. 

PASSIR Garraf (2005) Dades d’activitat. 

Pla de Salut de la Regió Sanitària Costa Ponent del Servei Català de la Salut. 

Sampedro, J. (1996) Valorar el Trabajo Doméstico Aumentaría el PIB Español en un 126%, a El 
País, 11/07/1996.   

Secció Tècnica del Pla d’Igualtat. Reflexions en Femení. 

Servei Català de la Salut (2001). La Salut de les Dones a Catalunya: Realitats i Percepcions.  

Servei Català de la Salut (2002). Pla de Salut de la Regió Sanitària Ponent, 2002- 2005. 

Suris JC., Parera N. (1999) Enquesta de Salut als Adolescents Escolaritzats de la Ciutat de 
Barcelona. Barcelona: Fundació Santiago Dexeus. 

Tobío, C. (1998) Movilidad y Género en el Espacio Urbano.     

Web ‘La Guia de Vilanova’ www.ciutat.net/vilanova

Web de l’Instituto de la Mujer ‘Mujeres en cifras’. Educación y Salud. 
(www.mtas.es/mujer/default.htm) 

Web de la Diputació de Barcelona (www.diba.es). 
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Entrevistes realitzades 

 
 

 
Albert Ortiz- Cap Cultura i cap Pla Equitat 
Antonia Saumell- Directora Escola Bressol La Baldufa 
Antonio Ramírez- Director Escola Persones Adultes Teresa Mañé 
Carles Anson- Tècnic Entitats 
Carles Garcia Guinda- Cap Comunicació i cap Pla Equitat 
Dionís Ginés – Cap Policia Local i cap Pla Equitat 
Elisenda Prats- Llevadora PASSIR 
Elvira González- Cap Ocupació CFO ‘La Paperera’  
Elvira Targa- Tècnica Esports i Gent Gran 
Imma Ferrer- Directora Escola El Cim 
Jessica Amate- Entitat Juvenil Endimari 
Jordi Valls - Segon Tinent d'Alcalde i Regidor Urbanisme i Mediambient  
Josep Lozano- Associació Veïnal Sant Joan 
Josep Serra- Cap Salut i cap Pla Joventut 
Josep-Tomàs Álvaro- Primer Tinent d'Alcalde i Regidor de Comunicació, Relacions 
Ciutadanes i Drets Civils  
Mercé Duran- Cap Educació 
Mercè Foradada- Tercera Tinenta d'Alcaldia i Regidora de Cultura  
Mireia Coll- Tècnica Educació 
Míriam Espinàs- Regidora d'Educació, Formació i Ocupació i de Plans d'Equitat, Infància i 
Adolescència  
Mònica Ezquerra- Treballadora social Centre Salut Mental 
Neus Benavent- Grup de dones La Frontissa 
Núria Cortada – Cap Serveis Socials 
Núria José- Tècnica Personal 
Paquito López- Tècnic en habitatge i serveis viaris 
Rafael Hurtado i  Manel Mas- Associació Compex (Compartir Experiències) 
Raquel Avilés- Càritas 
Rosa Català- Tècnica Equitat 
Toni Almagro- Policia Local 
Toni Cebrià- Associació Suport  
Xarxa de Dones del Garraf 
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