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1.Introducció

Lespolítiquesperlaigualtatd’oportunitatsentrehomesidonesipersonesLGTBI+tenencom a

objectiueliminarlesdesigualtatsidiscriminacionsanivelldegènere,promoureunesrelacions

equitativesiassolirunescenarifuturontoteslespersonespuguindesenvoluparlliurementles

sevescapacitatspersonalsisocials.

Lespolítiquesdegènerecomparteixenl’arrelamblespolítiquesperladiversitatsexual,afectivai

degènere,jaquetotesduessorgeixendelanecessitatdepal·liarlesdiscriminacionsquesuscita

elpatriarcat.Lesdonessóncol·locadesenunacategoriasocialinferiorrespectealshomes,

segonselsposicionamentsmasclistessustentatspelpatriarcat, itotesaquellespersonesque

mostrenunaidentitatafectiva-sexuali/ounaorientaciósexualdiferental’heterosexualitatsón

tambédiscriminadesenbasealsistemadevalorsheterosexista.Peraquestaraó,l’elaboració

d’aquestadiagnosihaanatvinculadaal’elaboraciódelIPlaperladiversitatsexual,afectivaide

gèneredeVilanovailaGeltrú.

UnadeleseinesfonamentalsperimplementaraquestespolítiquessónelsPlanslocalsper

l’Equitatdegènere.Unplamunicipalésuninstrumentquepermetsistematitzarcom esvol

intervenirpertransformarlarealitatdelmunicipi.Elplahad’estarguiatperunsobjectiusconcrets,

queespretenenassolirapartird’accionsavaluables,alllargd’unperíodedeterminat.Així,unPla

permetpensarmésenllàd’allòimmediaticomprometre’saintervenirdeformasostingudaenla

lluitapereliminarlesdesigualtats,discriminacionsiviolènciesmasclistes.Aquestalògicaimplica

lanecessitatdeposarenpràcticalatransversalitat,quepromoulaincorporaciódelespolítiques

degènereilaperspectivadegènereentoteslesàreesdelapolíticamunicipalonsiguirellevant.

ElPlaperl’EquitatdegèneredeVilanovailaGeltrúhadetenirencomptetresobjectius:1)

eliminarlesdesigualtatsdegènereanivellmunicipalendiferentsàmbits;2)prevenir,detectari

abordarlesdiscriminacionsiviolènciesperraódegènere,i3)garantirlaigualtatd’oportunitats

entrehomesidones.

PerdissenyarelPlaperl’EquitatdegèneredeVilanovailaGeltrú,calferunadiagnosidelarealitat

municipalperapoderconèixerl’especificitatdelterritoriielaborarpolítiquesadequadesala

realitatterritorial.Peraferladiagnosihem comptatamblesdiferentsàreesdel’Ajuntamentde

VilanovailaGeltrúihem engegatprocessosparticipatiusperaimplicarelmajornombred’agents

delmunicipi.

Enaquestinforme,espodentrobarelsresultatsdelprocésques’haseguit.Enprimerlloc,es

descriu breument elmarc conceptual,elmarc legalinormatiu existent ielcontext

sociodemogràficdeVilanovailaGeltrú.Acontinuació,espresentalametodologiaportadaaterme

enladiagnosi.Perúltim,espresentenelsresultatsdel’aproximaciódiagnòsticasintetitzantel

nivelldetransversalització dela perspectiva degènereen diferentsàmbitsilesprincipals

desigualtats,necessitatsidiscriminacionsendiferentsesferesdelavidasocial.Aquestadiagnosi

hadeguiarelplad’accions.Eldocumentacabaambunesconclusionsgenerals,lesreferències

bibliogràfiquesielsannexes.

Al’horad’implementarlespolítiquesdegènereanivellmunicipalésnecessaricomptarambuns

serveisoserveireferents,enaquestcas,l’Espaid’Equitat,icrearunacomissiódetreballamb

diferentspersonestècniquesdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúperatreballarlespolítiquesde

formatransversaliampliarl’abastd’acció.



6

2.Marcconceptual1

L’equitatentredonesihomesésunbéjurídicuniversal,undretfonamentaliunvaloressencial

contemplatidefensatentoteslessocietatsdemocràtiquesmodernes.Noobstant,l’equitatde

gènerenoésunarealitat,malgrattotselspassosrealitzatsambl’objectiud’assolir-ladeforma

realiefectiva.

Diem que l’equitatde gènere no és una realitatja que,en l’actualitat,segueixen existint

desigualtats,discriminacions,opressionsiviolènciesmasclistesperraódesexequeafectenales

personesbasant-seenl’heteronormativitatenlesdiferentsesferesdelasevavidapúblicai

privadaiquenos’hanpoguteradicar.Algunsexemplesd’aquestesdesigualtatsid’aquestes

opressions són:la bretxa salarial,la feminització de la pobresa ielsostre de vidre;la

desvaloritzaciódeltreballtradicionalmentassociatalrolfemení;l’educaciósexista;lajustícia

patriarcalilesviolènciesmasclistes.Elsistemapatriarcalenelqueenstrobem eselprimer

aprenentatged’unaestructurajeràrquicaquehaanatmutant,peròquenohaperdutlaforçade

sotmetre.Lainfrarepresentaciódelesdonesenllocsdepoderidepresadedecisionsreforçala

imatgedel’absènciaenlacoconstrucciódelmón. Lasobrerepresentaciódelllenguatgedel

poderenl’organitzaciósocialvedonadaperlamancadereconeixementdelesdones,delsseus

mèritsidelessevesmaneresdeferenlahistòria,enlacultura,enelsllibresdetextienels

mitjansdecomunicació.Enelmarcculturalenelquevivim coexisteixenduesvisionsdelarealitat

divergents,unaambexagerataccentmaterialistail’altraambvoluntatdecuidarelsvinclesi

enriquirlahumanitat

Pertald’entendreaquestesdesigualtatsiviolènciespatidesperlesdonesilesdificultatspera

eradicar-lesiaconseguirl’equitatdegènererealiefectiva,ésimportanttenirencompte,desd’una

perspectivafeminista,elcontextsocioculturalenelqueenstrobem,essentfonamentalsels

següentsconceptes:

_ Elsistemasexe-gènere2,enquèlacategoriasexeesrefereixalaclassificacióbiològica

tradicionaldelscossosenmasclesifemellessegonslessevescaracterístiquessexuals

primàriesisecundàries(cromosomes,gònades,càrregahormonal,genitals...),ienquèla

categoriagènereesrefereixaunaconstrucciósocioculturalperlaquallespersones

s’identifiquencom ahomesodonesiescomportencom atals(identitatiexpressióde

gènere,respectivament).Aquestsistema,queclassificaalespersonesdeformabinàriaa

partirdelesdiferènciesbiològiquesentreambdóssexes,s’hautilitzatperadefinirla

maneradeseridecomportar-sedelgèneremasculíidelgènerefemeníilaformade

relacionar-seentresí.Així,sotalapremissadelesdiferènciesbiològiquesentresexes,

s’hanjustificathistòricamentlesdesigualtatsentrehomesidonesquesónproducted’un

aprenentatge id’una socialització sexista,argumentantde forma fal·laç que les

diferènciesentrehomesidoness’explicavenperlabiologia,ésadir,queerennaturals.

_ Elpatriarcat,ésunaformad’organitzaciópolítica,econòmica,religiosaisocialbasadaen

laidead’autoritat,privilegisilideratgedel’home,enlaqueesdónaelpredominidels

homessobrelesdones;delmaritsobrel’esposa;delparesobrelamare,elsfillsilesfilles;

delagentgransobrelajoventutidelalíniadedescendènciapaternasobrelamaterna.El

patriarcathasorgitd’unapresadepoderhistòricaperpartdelshomes,elsqualsesvan

apropiardelasexualitatilareproducciódelesdonesidelseuproducte,elsfillsifilles,

creantalmateixtempsunordresimbòlicatravésdelsmitesidelareligió queel

1
Al’Annex1,hihaunglossaridetermespertaldepoderclarificarelsignificatdelesparaulesques’utilitzenalllargdel

document.
2

Aquestesdefinicionsprenencom areferèncialesdefinicionselaboradesdineseldocument“Guiaperl’elaboracióde
planslocalsLGBTI”delaDiputaciódeBarcelona(2017).
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perpetuencom aúnicaestructurapossible(Reguant,1996).Aquestaformad’organització

hadefinitlesrelacionsdedominacióisubordinacióentrehomesidones,ubicantals

homesenlesposicionsprivilegiades,depoderidepresadedecisionsialesdonesenuna

posiciódesubmissióenlaquehistòricamenthanestatrelegades,fent-lescreurequeno

podiendecidircanvisnitransformarlarealitat.

_ L’androcentrisme,queetimològicamentsignificaquel’homeestàalcentreiquedefineixla

perspectivaques’haadoptathistòricamentenlaqueelgèneremasculíhatingutelpaper

central,construintlahistòriadesdelasevamirada.Així,lanarraciódelahistòria,eldret,la

política,la cultura,ide qualsevolaltre àmbit,s’ha realitzatdes de l’òptica de la

masculinitathegemònica,identificantlahumanitatúnicamentambunapartdelgènere

masculíqueexplotaalarestad’homesiatoteslesdones,prestantatenciónomésales

sevescaracterístiques,lessevesnecessitats,lessevesdemandes,elsseusproblemesi

oblidantiinvisibilitzantalgènerefemení,alshomesquenoresponenalmodeldela

masculinitathegemònica,lessevesnecessitats,lessevesdemandesilessevesdificultats.

Pertant,l’androcentrismehamantingutiperpetuatlesdesigualtatsdegènerealsituara

l’homecom l’únicprotagonistaial’ocultarlamiradadelesdonesinocontemplarel

gènerefemenícom lameitatdelahumanitat,amblasevapròpiahistòriailesseves

narracions.

Pertant,elnostrecontextsocioculturalhageneratiperpetualesdesigualtats,discriminacions,

opressionsiviolènciesquepateixenlesdonesfruitdelsestereotipsielsrolsdegènereimposats

pelsistemapatriarcalqueatorgaalshomesunaposiciódepoderidedominaciórespecteles

dones.

Davantd’aquestarealitat,elfeminismesesituacom l’únicaopciópossibleperaassolirl’equitat

entredonesihomes.Elfeminismenoéshomogeniniconstitueixuncorpustancatd’idees.

SegonsVarela(2008),elfeminismecom ateoriapolíticaimovimentsocial,técom aobjectiu

l’alliberaciódedonesihomesilavindicaciódelsseusdretsperaaconseguirunasocietat

equitativa.Aixídoncs,elmovimentfeminista,quehatingutdiferentsetapesevolutiveshaservit

peraferpassosencaminatsalaconsecuciódel’equitatdegènerealvisibilitzarelsistema

patriarcalilessevesconseqüènciesireivindicarelsdretsdelesdones:

_ Ja als.XVIIIhiha un movimentde dones reivindicantels seus drets,anomenat

prefeminista.Lluitaven perquè s’inclogués a les dones en els drets de ciutadania.

Demanavendretscívils,polítics,laborals,educatiusieldretaldivorcicom alliuredecisió

delesparts.Com aprecursorestenim OlympedeGougesamblasevaDeclaraciódels

DretsdelesDonesilaCiutadania(1791)iMaryWollstonecraftambVindicaciódelsdrets

deladona(1792).

_ Enlaprimeraonadafeminista(segleXIXiprincipisdelsegleXX),queva tenirllocenel

contextdelasocietatindustrialidelespolítiquesliberals,esvalluitarperaaconseguirel

dretavotiesvacriticarl’exclusióquepatienlesdonesenlasocietat.Aquestmoviment

sufragistaesdonaprincipalmentaAnglaterraielEstatsUnits,iniciatamblaconvencióde

SeneccaFalls,elprimercongrésperareclamardretscivilsdelesdones(1848).Aquesta

onadavaanardelamàamblalluitaantiesclavistaalsEstatsUnitsilalluitaobreraa

Europa.

_ Enlasegonaonadafeminista(entre1960i1970finsa1990),quevatenirllocenel

contextdelapostguerraidelsorgimentdemovimentsdegrupsmésoprimits,esva

reivindicareldret alplaersexualidenunciarcom lasexualitatfemeninahaviaestat

negada,rescatantl’orgasmeclitoriàieldretalalliureelecciósexual.Esvadefensareldret

delesdonesenrelacióalseucosilasevasexualitat(Millet,1969)iesvacriticar
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l’educaciósexistarebudapernensinenesenelsidelafamília(KrolokkeiSorensen,

2006).Esvadenunciarlapressióestètica,labellesaielvalordel’aspectefísicdeles

donescom amecanismeopressordelgènerefemení.Esvalluitarperlaigualtatdedrets

socials,demanantlaigualtatd’oportunitatsiafavorintl’aparició d’accionspositivesi

polítiquespúbliquesperalesdones,entred’altres.

_ Enlaterceraonadafeminista(desdemitjansde1990finsl’any2015),quehatingutlloc

enelcontextdelainformacióidelespolítiquesglobalsineoliberals,s’hanampliatles

reivindicacionsfeministesagrupsminoritarisqueestrobentambéafectatspelsistema

patriarcalielsgreusefectesquegenerenelsrolsdegènereielsestereotips.Unadeles

estratègieséselgendermainstreaming-transversalitatdelgènere-,quetéencomptela

qüestiódeladesigualtatdegènere enlaformulaciódetotesleslleisilespolítiques

públiques(Bodelón,2010).S’estàlluitantperredefinirelsdrets,icanviarelconceptede

lesrelacionsdegènere.

Pertant,gràciesalsmovimentsfeministess’hanaassolitfitesqueapropenl’equitatdegènere.

Elsmovimentsfeministespropugnenuncanvienlesrelacionssocialsqueportaal’alliberacióde

lesdonesitambédelshomesatravésd’eliminarlesjerarquiesidesigualtatsentresexes.

Finalment,ésimportantdestacarqueelsmovimentsfeministestornenatenir/tenenmoltaforçai

presènciaactualment,iniciantunaquartaonadafeminista.AEspanya,s’iniciaamblesprotestes

delTrendelaLlibertatencontradelaLleide“l’avortament”deGallardónal2014.Aquestaidea

sorgeixarreldelaprimeravagafeministainternacionaldutaatermeeldia8demarçpera

reivindicarl’equitatentredonesihomesendiferentspaïsosdetotelmónel2018.Aixímateix,al

llarg d’aquestanyidurantl’anyanteriorhiha hagutdiferents mobilitzacions feministes i

nombrosesmanifestacionsquehanvisibilitatidenunciatlesopressionsilesviolènciespatides

perlesdonescom aconseqüènciadelaideologiamasclistaidelsistemapatriarcalquelasosté,

sentespecialmentrellevantslesveusalçadescontralesviolènciesmasclistesviscudesperles

dones –sobretotde tipus sexual-ila violència institucionalperpetrada perles institucions

públiques–sobretotpelsistemajudicial-.Tambéhihahagutdiferentsmanifestacionsarreudel

mónpeldretdelesdonesadecidirsobreelpropicosiperaunavortamentlegal,lliureisegur.
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3.Marcnormatiuilegislatiu

Desde1948amblaDeclaracióUniversaldelsDretsHumansfinsal’actualitatambleslleis

estatals iautonòmiques sobre la igualtatd’oportunitats entre dones ihomes,s’ha anat

desenvolupantunmarclegislatiuinormatiuenmatèriad’equitatdegènerequetécom aobjectiu

defensarigarantireldretuniversalquerepresentalaigualtatentredonesihomes,eradicantles

desigualtatsilesdiscriminacions,directesiindirectes,queesprodueixenperraódegènere.

Aquestmarclegislatius’hadesenvolupattantanivellinternacionalcom anivellestatal,entenent

queambdósesrelacionenentresí,jaqueelmarcjurídicinternacionalpresentalesobligacions

queelsEstatshand’assumirperagarantirelsdretshumans.Aixídoncs,elmarcinternacional

presentalesobligacionsqueelspaïsoshandecomplirrespectel’equitatdegènere,tantanivell

estatalcom autonòmicament,presentantelconjuntdenormesiprincipisaaplicar.

Peraquestaraó,acontinuació,espresentaelmarclegislatiusobreequitatentrehomesidones

tantanivellinternacionalieuropeucom estataliautonòmic.

Anivellinternacional

Enl’àmbitinternacional,lesNacionsUnideshanjugatunpaperessencialeneldesenvolupament

delespolítiquesdegènere,essentespecialmentimportantlaDeclaracióUniversaldelsDrets

Humans(1948).AquestaDeclaracióvaserformuladaperl’AssembleaGeneraldelesNacions

Unidesivapermetrelapresadeconsciènciadelasituaciódediscriminacióidesigualtatuniversal

patidaperlesdonesil’adopciód’uncompromísinternacionalperamodificaraquestasituació.

Enlamateixalíniaiambl’objectiud’eradicarlesdesigualtatsdegènere,lesNacionsUnidesvan

organitzarivanrealitzarquatreconferènciesmundialsdeladonaquehanpermèselaborar

estratègiesiplansd’accióafavordel’equitatdegènere:

_ IConferènciaMundialdelaDona(Mèxic,1975)onesvadefinirunplad’acciómundial

ambdiferentsdirectriusaseguirdurantelssegüentsdeuanysquefacilitariaelprogrésde

lesdones.

Entreaquestaprimeraconferènciailasegona,l’AssembleaGeneraldelesNacionsUnides

aprovalaConvenciósobrel’EliminaciódetoteslesFormesdeDiscriminaciócontrala

Dona(CEDAW),quevaentrarenvigorcom atractatl’any1981iquevaserratificadaper

Espanyal’any1984.AquestaConvencióésfonamentalenmatèriad’equitatdegènere,ja

quereconeixlanecessitatquelesdonesdisposindetotselsdretsiprincipisrelatiusala

igualtat,laseguretat,lallibertat,laintegritatiladignitatdetotselséssershumansiinstaa

totselsEstatsaduratermetotselsesforçospossiblesperafer-horealitat.Aixímateix,la

CEDAW defineixenelsseusarticleslesviolències,opressionsidesigualtatsviscudesper

lesdonesiassenyalal’obligaciódelsEstatsdegarantirelsseusdretsidecondemnari

eliminaraquestesviolències.

_ IIConferènciaMundialdelaDona(Copenhague,1980)enlaqueesvanvalorarels

progressosrealitzatsfinselmomentrespecteleslíniesmarcadesperlaIConferència

MundialdelaDonaiesvaplantejaralsEstatslanecessitatquèprenguessinmesuresper

agarantirl’apropiacióielcontroldelapropietatdebénsmaterialsperpartdelesdones,

aixícom peramillorarelsseusdretsentemesnoresoltscom l’herència,lescustòdies

delsfillsifillesilanacionalitat.

_ IIIConferènciaMundialdelaDona(Nairobi,1985)en laqueesvanproposarmesures

concretesperasuperarelsobstaclesquehavienimpeditlaconsecuciódecertsobjectius

durantelsdeuanystranscorregutsdesdelaprimeraConferènciafinsalmomentactual.

Almateixtemps,esvanproposaraccionsperaaconseguirlaigualtatdegènereanivell

nacionalies va promoure la participació de les dones en iniciatives de pau i

desenvolupament.
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_ IVConferènciaMundialdelaDona(Beijing,1995)quemarcaràunpuntd’inflexióenel

desenvolupamentde les polítiques d’equitat,amb l’aprovació perunanimitatde la

Plataformad’Accióilaincorporaciódelmainstreamingdegènereotransversalitatde

gènerecom amecanismed’actuació.Aquestaconferènciaesvabasarenelsacords

polítics assumits en les altres conferències iva permetre consolidarcinc dècades

d’avençosjurídicsencaminatsagarantirl’equitatrealiefectivaentredonesihomes

mitjançantl’adopciódelaDeclaracióiPlataformad’AcciódeBeijingperpartde189Estats.

AquestaDeclaracióésunprogramaafavordel’apoderamentdelesdonesqueestableix

objectiusestratègicsimesuresperalprogrésdelesdonesiperal’assolimentdel’equitat

degèneredesde12àrees:donaipobresa,educacióicapacitaciódeladona,donaisalut,

violènciacontraladona,donaiconflictesarmats,donaieconomia,ladonaenl’exercicide

poderienlapresadedecisions,mecanismesinstitucionalsperalprogrésdeladona,els

dretshumansdeladona,donaimitjansdedifusió,donaimediambient,ilesnenes.

Posteriorment,s’hananatrealitzantexàmensquinquennalsdelsavençosiprogressosrealitzats

desdelaIVConferènciail’adopciódelaDeclaracióiPlataformad’AcciódeBeijing.

Anivelleuropeu

AlaUnióEuropa,l’equitatésunprincipibàsiciundelsobjectiusfonamentalsaassolir.Ambelpas

delsanys,lalegislació,lajurisprudènciaielscanvisitransformacionsdelsTractatshancontribuït

areforçaraquestprincipiilasevaaplicacióalaUnióEuropea,sentelprimerpaselTractatde

Roma(1975).Aquesttractat,mésenllàdecrearlaComunitatEconòmicaiEuropea,vaestablir

l'obligaciódelsEstatsdegarantirlaigualtatsalariallaboralentredonesihomesperunmateix

treball.D’altrabanda,ésimportanttambélaDeclaraciód’Atenes(1992),aprovadaalaPrimera

CimeraEuropeaDonesalPoder,jaqueassenyalalainfrarepresentaciódelesdonesenelscàrrecs

dedecisiópolíticaiperprimeravegadadefensalaparitatdemocràtica.

Noobstant,elTractatd’Amsterdam,queentraenvigorl’1demaigde1999,ésl’instrumentque

situal’equitatentrehomesidonesil’eradicaciódelesdesigualtatscom aobjectiudelaUnió

Europea,unprincipiquehand’assumircom apropitotselsestatsmembresdelaUnióenles

sevespolítiquesienlessevesaccions.Així,l’equitatentrehomesidonesilanodiscriminacióper

motiusdesexehandesergarantidesentotselsestatsmembresdelaUnióEuropeaquehan

d’aplicariadoptarlesestratègiesadequadesperaeliminarlesdesigualtatssexistesipromoure

l’equitat.

ElTractatdelaUnióEuropea(TUE),actualmentTractatdeLisboa(2007),inclouipromoula

igualtatentrehomesidonesenelsseusarticles2i3,entred’altres.Concretament,l’article2

indicaquelaUnióEuropeatécom avalorscomunslanodiscriminacióilaigualtatentredonesi

homes,apartd’altresvalorscom lajustícia,latolerànciailasolidaritat;mentrequel’article3

mostracom aobjectiudelaUnióEuropeacombatrel’exclusiósocialiladiscriminacióifomentar

lajustíciailaprotecciósocials,laigualtatentrehomesidones,lasolidaritatentrelesgeneracions

ilaprotecciódelsdretsdelainfància.Aquestadefensaipromociódel’equitatentredonesi

homestambéestrobarecollidaenlaCartadelsDretsFonamentalsdelaUnióEuropea,aprovada

l’any2000.Concretament,l’article21delaCartareculllanodiscriminacióqueprohibeixtota

discriminacióienparticularaquellaexercidapermotiudesexe,raça,color,orígensètnicso

socials,entred’altres.LaCartatambéincloul’article23sobrelaigualtatentrehomesidonesque

explicitaqueaquestahadegarantir-seentotselsàmbits,incloent-hil’accéslaboralilaretribució

econòmicaprofessional,promocionantelmantenimentol’adopciódemesuresqueafavoreixinel

sexediscriminat.

ElTractatdeFuncionamentdelaUnióEuropea(TFUE)contemplatambélaigualtatentrehomesi

donescom unprincipifonamentalques’hadegarantir.Enaquestsentit:

_ l’article8mencionacom aobjectiudelaUnióEuropeal’eliminaciódelesdesigualtats
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entrehomesidonesilapromociódelaigualtat;

_ l’article19posal’accentenlapossibilitatdelegislarperalluitarcontratoteslesformesde

discriminació;

_ l’article153permetalaUEactuarenl’àmbitmésamplidelaigualtatd’oportunitatsen

matèrialaboral;

_ l’article157recullelprincipid’igualtatretributivaentrehomesidonesperunamateixa

feinailapossibilitatd’aplicaraccionspositivesperal’apoderamentdelesdones;i

_ l’article168reculll’eradicaciódelaviolènciacontralesdones.

Dinsd’aquestmarcnormatiu,laUnióEuropeatédirectivesdestacablesenmatèriad’equitataixí

com tambéharealitzataccionsrellevants,entrelesquedestaquen:

_ LaDirectiva2010/18/UE,del8demarçde2010queaplical’acordrevisatsobreels

permisosparentals;laDirectiva2011/36/UE,del5d’abrilde2011,relativaalaprevenciói

la lluita contra eltràfic d’ésserhumans ila protecció de les víctimes;la Directiva

2011/99/UE,del13dedesembrede2011,quecreal’ordreeuropeadeproteccióila

Directiva2012/29/UE,del25d’octubrede2012,enlaques’estableixennormesmínimes

sobredrets,suportiproteccióalesvíctimesdedelictes,entred’altres.Ésadir,elmarc

legaleuropeudisposadediferentslleisquecontemplentoteslesàreesenlesquepoden

produir-sedesigualtatsdegènere.

_ Elmarcfinancerplurianual(MFP2014-2020)ielprograma«Drets,IgualtatiCiutadania»

quehaestatcreatperafinançarelsprojectesquetenenperobjectiuassolirlaigualtatde

gènereiposarfialaviolènciacontralesdones.

_ LaCartadelaDonaielCompromísestratègicperalaigualtatdegènere2016-2019,que

secentraencincàreesprioritàries:1)laparticipaciódeladonaenelmercatlaboralila

sevaindependènciaeconòmica;2)lareducciódelabretxasalarialideladesigualtat

salarialidelespensions,lluitantcontralapobresafemenina;3)lapromociódelaigualtat

enlapresadedecisions;4)lalluitacontralaviolènciadegènereilaproteccióisuporta

lesvíctimes;i,perúltim,5)lapromociódelaigualtatdegènereielsdretsdelesdonesa

totelmón.

_ ElPlad’AcciódelaUEenmatèriadegènere2016-2020peratransformarlesvidesdeles

nenesilesdones.

Caldestacaranivelldeviolènciacontralesdones,elConvenidelConselld’Europasobreprevenció

illuitacontralaviolènciacontralesdonesilaviolènciadomèstica(Convenid’Istanbul)del2011.

LaimportànciadelConvenirauenquèésvinculantpertotselsestatsidónaunabordatgeintegral

alalluitacontralaviolènciaverslesdones.Esreconeixenelconveniaquestaviolènciacom una

violaciódelsdretshumansicom unaformadediscriminació,considerantqueelsEstatssón

responsablessinoresponendemaneraadequada.Elsfonamentsdelconvenisón:

 Prevenirlaviolència,protegirlesvíctimesiperseguirelsautors.

 Sensibilitzariferunacridaalasocietat,sobretotalshomesialsnens,percanviar

d'actituditrencarambunaculturadelatolerànciainegacióqueperpetualadesigualtatde

gènereiviolènciaqueprovoca.

 Remarcarlaimportànciad'unaactuaciócoordinadadetotselsorganismesiserveisdela

societatcivil.

 Larecollidad'estadístiquesilarecercadedadessobretoteslesformesdeviolència

contralesdones.

Perúltim,elmarcnormatiueuropeutéunagranrellevànciaenrelacióalaigualtatd’oportunitats
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entredonesihomesdinsl’estatespanyolenafavorirl’elaboraciódelalleiespanyolaactual,

aprovadal’any2007delaqueesparlaràacontinuació.

Anivellestatal

Al’estatespanyol,laConstitucióespanyolade1978presentalaigualtatcom avalorsuperiorde

l’ordenamentjurídicespanyolenelseuarticle1.1.Aixímateix,laConstitucióespanyolaproclama

eldretalaigualtatialanodiscriminacióperraódesexeenelseuarticle14il’obligaciódels

poderspúblicsdepromourelescondicionsperquèesdoniaquestaigualtatenelseuarticle9.2.,

senttresdelsexemplesmésrellevants.

D’altrabanda,l’estatespanyoltambédisposadelalleimencionadaanteriorment,laLleiOrgànica

3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomesque,enl’article1,assenyalaque

lesdonesielshomessónigualsendignitathumana,endretsiendeures,essentl’objectiudela

Lleiferefectivaaquestaigualtat.

LaLleiestatals’estructuraenvuitcapítols:elprincipid’igualtatilatutelacontraladiscriminació;

lespolítiquespúbliquesperalaigualtat;igualtatimitjansdecomunicació;dretaltreballen

igualtatd’oportunitats;elprincipid’igualtatenl’àmbitprofessionalpúblic;laigualtatenl’accésa

bénsiserveisielseusubministrament;laigualtatenlaresponsabilitatsocialdelesempreses;i

perúltim,lesdisposicionsorganitzatives.

Lasevagrannovetat,però,resideixenlaprevenciódeladiscriminacióienlaprevisiódepolítiques

activesperaaconseguirl’equitatefectiva.Unaigualtatquelalleiprojectaatotselsnivellsdela

realitatsocial,culturaliartísticaenlaquehipothaverdesigualtat.Enaquestsentit,elprincipi

bàsicd’aquestalleiés,doncs,latransversalitatdelaigualtat.A mésamés,presentadues

directivesenmatèriad’igualtat:la2002/73/CE,quereformaladirectiva76/207/CEErelativaa

l’aplicaciódelprincipid’igualtatentrehomesidonesenrelacióal’accéslaboral,alaformacióiala

promocióprofessionalsialescondicionsdetreball;ilaDirectiva2004/113/CEsobrel’aplicació

delprincipid’igualtatentre dones ihomes respecte l’accés de béns iserveis ielseu

subministrament.

Perúltim,l’estatespanyoldisposadel’Estatutbàsicdel’EmpleatPúblic.Enaquestsentit,la

disposicióaddicionalvuitenadelaLlei7/2007,de12d’abril,obligaalesadministracionspúbliques

arespectarlaigualtatdetracteid’oportunitatsenl’àmbitlaboral,elaborantelsplansd’igualtati

adoptantlesmesuresestipuladesenaquestsplansquepermetineliminarqualsevoltipusde

discriminaciólaboralentredonesihomes.A mésamés,l’Estatutbàsicdel’EmpleatPúblic

contemplamesuresrelacionadesambl’eradicaciódelesdesigualtatsdegèneresobreàmbits

com laconciliaciódelavidapersonal,familiarilaboral,laviolènciadegènereielsòrgansde

selecciódepersonal,entred’altres.

Anivellautonòmic

ElparlamentdeCatalunyavaaprobarl’any2008laLlei5/2008,de24d'abril,deldrendelesdones
aerradicarlaviolènciamasclista,Perprimeravegadaenunalleiaprovadapelparlaments’utilitza
l'expressióviolènciamasclista“perquèelmasclismeéselconceptequedeformamésgeneral
defineixlesconductesdedomini,controliabúsdepoderdelshomessobrelesdonesique,alhora,
haimposatunmodeldemasculinitatqueencaraésvaloratperunapartdelasocietatcom a
superior.

Lafinalitatd'aquestalleiésestablirelsmecanismespercontribuiral'eradicaciódelaviolència
masclistaquepateixenlesdonesireconèixeriavançarengarantiesrespectealdretbàsicdeles
donesaviuresensecapmanifestaciód'aquestaviolència.

Lalluitacontralaviolènciamasclistaéspartdelprocésdelesdonesperaferefectiusllursdretsi
construirunentornqueenpermetiellliuredesenvolupament.
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ActualmentaCatalunya,laLlei17/2015,del21dejuliol,d’igualtatefectivadedonesihomes

consideraeldretfonamentaldelaigualtatentredonesihomesunvalorcabdaldelademocràcia.

Lalleienelseupreàmbulfapalesalanecessitatd’eradicarelsistemapatriarcal,androcèntrici

sexistapertald’assolirunaigualtatrealiefectivaentrehomesidones,mésenllàdelaigualtat

legal.

Lallei,inspiradaenlesreivindicacionsfeministeshistòriques,completalanormativarelativaala

paritatis’emmarcadinslacategoriadenormaespecíficacomplementàriadelaLleiOrgànica

3/2007,del22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomes.Aquestallei,ques’estructura

en64articlesdisposatsencinccapítols,preténreforçarlesmesuresielsmecanismesconcrets

peraconseguirpolítiquesd’equitatdegènerequepermetineradicarladesigualtatexistententre

homesidonesapartirdetresprincipisreguladorsdelspoderspúblicsdeCatalunya.

D’altrabanda,l’Estatutd’AutonomiadeCatalunyacontemplatambélaigualtatentredonesihomes.

Així,l’article4.3.l’Estatutindicaqueelspoderspúblicscatalanshandepromourelaigualtati

l’equitatdegènere,entred’altresvalors.L’article19explicitaquetoteslesdonestenendretallliure

desenvolupamentdelasevapersonalitaticapacitatpersonal,iaviureambdignitat,seguretati

autonomia,lliuresd'explotació,maltractamentsitotamenadediscriminacióaixícom tambéa

participarencondicionsd’igualtatd’oportunitatsambelshomesentotselsàmbits,tantpúblics

com privats.En l’article 41 també s’assenyala que els poders públics han de garantir:el

complimentdelprincipid'igualtatd'oportunitatsentredonesihomesenl'accésal'ocupació,la

formació,lapromocióprofessional,lescondicionsdetreballiquelesdonesnohandeser

discriminadesperl’embaràsolamaternitat.L’Estatutindicaques’hadegarantirlatransversalitat

enlaincorporaciódelaperspectivadegènereidelesdonesentoteslespolítiquespúbliques;la

lluitacontratoteslesformesdeviolènciacontralesdonesaixícom tambécontratotselsactesde

caràctersexistaidiscriminatori.Almateixtemps,obligaaqueesreconeguielpaperdelesdones

en elsàmbitscultural,històric,socialieconòmic,iinstaalaparticipació delsgrupsiles

associacionsdedonesenl'elaboracióil'avaluaciódelespolítiquespúbliques.Tambéexplicitala

importànciaqueesreconeguiiestinguiencompteelvaloreconòmicdeltreballdecuraiatenció

enl'àmbitdomèsticifamiliariqueesgaranteixilalliuredecisiódelesdonespelquefaalpropi

cosialasevasalutreproductivaisexual,entred’altres.

Amésamés,l’article56.3explicitaquelalleielectoraldeCatalunyahad'establircriterisdeparitat

entredonesihomesperal'elaboraciódelesllistesil’article153assenyalaquelaGeneralitatde

Catalunyatélacompetènciaexclusivaenmatèriadepolítiquesdegènere:enlaplanificació,el

disseny,l'execució,l'avaluacióielcontroldelesnormes,plansidirectriusgeneralsenmatèriade

polítiquesdedones.TambéindicaquelaGeneralitatpotestabliraccionspositivesperaeradicar

ladiscriminacióperraódesexeques'hagind'executarambcaràcterunitariperatotelterritoride

Catalunya.Tambéexplicitaelseupaperenlapromociódel'associacionismededonesque

acompleixenactivitatsrelacionadesambl’equitatilanodiscriminacióaixícom enlesiniciatives

depromocióidelaregulaciódelesmesuresielsinstrumentsperalasensibilitzaciósobreles

violènciesdegènereiperadetectar-lesiprevenir-les,itambéperalaregulaciódeserveisi

recursosdestinatsaaconseguirunaproteccióintegraldelesdonesquehanpatitopateixen

aqueststipusdeviolència.
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4.ContextsociodemogràficdeVilanovailaGeltrú

EnaquestapartatespresentadeformabreuunaanàlisisociodemogràficadeVilanovailaGeltrú,

prenentcom afontdereferèncial’InformeSocialdeVilanovailaGeltrúelaboratl’any2017per

l’OficinaTècnicad’Inclusió Social,dinsdel’ÀreadePolítiquesd’Atenció alaCiutadaniade

l’Ajuntamentdelmunicipi.Tambéesbasaeneldocument“Indicadorsderisciexclusiósociala

VilanovailaGeltrú”de2016.

L’anàlisisociodemogràficapermetesbrinarlarealitatsocialenmatèriad’equitatdegènerepertal

deconstruirnovespolítiquesiduratermenovesaccions.Tambépermetconsolidarimillorarles

quejaexisteixenambl’objectiud’assolirl’equitatrealiefectivaentredonesihomes.Enaquest

sentit,ésimportantdestacarqueespresentenprincipalmentaquellesdadessegregadespersexe

presentsenl’Informe,jaquecompleixenambelpropòsitdeladiagnosi.Amésamés,algunes

d’aquestesdadestambés’utilitzenenapartatsposteriors,ampliantlainformaciópresentadaen

l’apartatactual.

Pelquefaalescaracterístiquesdelapoblacióenrelacióal’any2017,destacaelsegüent:

_ Alpadróhiconsten67.159habitants:34.604donesi32.555homes,ésadir,un52%de

donesiun48%d’homes.

_ L’edatmitjanadelapoblacióésde44anysielgruixprincipalcorresponalafranjad’edat

entreels40iels54anys;

_ El40%delespersonesresidentsaVilanovailaGeltrúsónnascudesalaciutat,il’11%són

nascudesal’estranger.D’aquest11%,el5%delesdonessónestrangeresenfrontdel6%

delshomes;

_ Apartirde2015hihauncreixementpositiubaixdelapoblació,quehaviacomençataser

negatiuapartirdel2011.Éspositiucom aconseqüènciadelcreixementmigratori,jaque

elcreixementnaturalaVilanovailaGeltrúésnegatiu;

_ Apartirdels60anys,hihaméspoblaciófemenina(percada100homesmajorsde65

anys,n’hiha12quetenen85anysimés,ienelcasdelesdonesn’hiha18).Lapoblació

femeninatémésesperançadevida;

_ Lataxadefecunditatésde40fillsifillespercada1000dones,xifrainferioralaque

presentademitjanaCatalunya.Aixímateix,lamitjanadefillsifillesperdonesdels15als

49anysésd’1,1;

_ Hihaunsobreenvellimentdelapoblació;

_ La població femenina presenta un índex de dependència major com l’índex de

dependènciasenilqueésde35enelcasdelesdoneside30enelcasdelshomes.

Acontinuacióespresentaunagràficaevolutivaamblesxifresoficialspersexedelpadróde

VilanovailaGeltrúdesdel’any1998finsal2017:
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D’altrabanda,del’informede2016,quepresentadadessemblantsalesanteriors,caldestacar-ne

lessegüentsxifres:

_ L’any2016lamitjanad’aturvaafectaramésdonesquehomes,un56%enfrontd’un

44%.Elperfilqueméshaviaestatafectatcorresponia,segonsl’informe,ald’unadona

(55,44%)demés44anys(55%)delsectorserveis(72%)ambestudisd’educaciógeneral

(59%),delgrupprofessionaldetreballadoresdelarestauració,personalsivenedores;

_ LesdadesrecollidessobrelesintervencionsrealitzadespelsEquipsBàsicsd’Atenció

PrimàriadeServeisSocialsreflecteixenquevanatendremésdonesquehomes:un55%

dedonesdavantd’un45%d’homes.D’altrabanda,un25%delesintervencionsvanser

ambmenorsd’edat,un9%ambgentjove,un37%ambpersonesadultesd’entre30a59

anys,iun27%ambpersonesd’unaedatigualosuperiorals60anys.

Endefinitiva,VilanovailaGeltrútéunapoblaciósobreenvellida,elcreixementdelaqualéspositiu

gràciesalamigració.Aquestapoblacióentotaltéunapresènciaméselevadadedonesque

d’homes,especialmentenedatssuperiorsals65anysperquèl’esperançadevidad’ellesésmés

alta.Amésamés,lesdonespresentenuníndexmajordedependènciaqueelshomesis’hanvist

afectadesenmajorgrauperl’aturqueelshomes.Almateixtemps,lesdonessónatesesperpart

delsServeisSocialsdelaciutatenmajorgrauqueelshomes.
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5.Metodologia

Enaquestapartat,espresentalametodologiaseguidapertald’elaborarl’aproximaciódiagnòstica.

Lametodologiaempradaenl’elaboraciód’aquestdocumenthaestateminentmentparticipativa,

implicantels equips professionals delterritori,aixícom també les entitats delmunicipi

compromesesambl’equitatdegènere.

Elprocéss’habasatencinctècniquesderecollidad’informació:

_ anàlisiestadísticadedadesdesagregadespergènereexistentsenelpropiAjuntament

delsdiferentsàmbits,

_ qüestionaridirigitalpersonaldel’administració(68qüestionariscontestats),

_ entrevistes individuals o grupals a informants clau (un totalde 3 entrevistes:una

entrevistagrupalambentitatsfeministesmunicipals,ungrupdediscussióambdonesdel

municipiiunaentrevistaalatècnicad’Igualtatmunicipal),

_ 9grupsdediscussióperàmbitsdelmunicipi(esport,urbanisme,espaipúbliciseguretat,

comunicació,joventutilleure,culturaidiversitatcultural,educació,salut,acciósocial,

treball),i

_ recollidadefontsdocumentalsdelesdiferentsregidoriesdel’Ajuntamentdel’any2017.

Lapoblacióquehaparticipatenlarecollidad’informacióhaestat:68personesdelpersonalde

l’administracióenelsqüestionaris,25personesenlesentrevistesainformantsclau(donesdel

territori,donesd’entitatsfeministesitècniquesd’equitat),i75personesenlesentrevistesigrups

dediscussió(personaltècnicdecadaàmbit,entitats,sindicatsiinstitucions,personesexpertesde

l’àmbit,entitatsfeministesiprofessionalsenactiu).

Elsobjectiusd’aquestarecollidad’informacióhanestatelssegüents:

Objectiu Població Metodologia

1. Analitzar els projectes i

accions amb perspectiva de

gènereques’hagindutaterme

al municipi i el nivell de

compromísdelesinstitucionsi

les entitats amb l’equitatde

gènere.

Poblacióengeneral,personal

municipalientitatsfeministes.

Grupsdediscussióperàmbits

temàtics, entrevistes a

informantsclau,qüestionarial

personalmunicipalirecullde

documentació sobre accions

ambperspectivadegènere.

2. Conèixer el nivell

d’implementació de la

transversalitatdelespolítiques

de gènere en els diferents

àmbits de l’Ajuntament iel

grau de coneixement que

tenen el personal tècnic i

polític.

Personalmunicipal. Qüestionari al personal

municipal i recull de

documentació i informació

sobre les polítiques dutes a

termedesdel’Ajuntamenten

aquestàmbitisobrelaimatge

ielllenguatgecorporatiu

3. Conèixer les principals

problemàtiques,necessitats i

propostes en relació a les

desigualtatsdegènereentots

elsàmbits.

Poblacióengeneral,personal

municipalientitatsfeministes.

Anàliside dades,grups de

discussióperàmbitstemàtics,

entrevistesainformantsclaui

qüestionaris.
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4. Conèixer els principals

agentsqueestaninterveninten

elterritorientemesdegènerei

l’existènciadeserveisientitats

que treballen sobre aquesta

qüestió.

Poblacióengeneral,personal

municipalientitatsfeministes.

Grupsdediscussióperàmbits

temàtics i entrevistes a

informantsclau.

5. Explorar possibles

estratègies d’actuació i

mesures a incorporar en el

futur Pla d’Igualtat

d’Oportunitats entre homes i

dones.

Poblacióengeneral,personal

municipalientitatsfeministes.

Grupsdediscussióperàmbits

temàtics, entrevistes a

informantsclau,qüestionarial

personalmunicipalirecullde

documentació sobre accions

ambperspectivadegènere.

5.1.Grupmotor

Elprocésdediagnosi,participacióiredacciódelplahaestatportatatermeperunequiptècnicde

l’AssociacióConexus.Atenció,formacióiinvestigaciópsicosocialsambl’acompanyamentde

l’equip de professionals de l’Espaid’Equitatde la Regidoria de Convivència iEquitatde

l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.Aquestgrupmotorentrel’AssociacióConexusil’Ajuntament

deVilanovailaGeltrúhafetunseguimentdelprocés,haconsensuateldissenydelesdiferents

fasesis’haimplicatactivamentenaspectescom ladifusió,laparticipacióalsgrupsdediscussiói

eldebatdelesmesuresaincloureenelplad’acció.

AquestgrupmotortambéhacomptatperlavalidaciódelaDiagnosidelPlaamblacol·laboració

d’unacomissiódetreballinterdepartamental,formadaper25persones.Lafunciódelacomissió

haestatd’assessorament,validacióiseguimentenl’elaboraciódelapresentdiagnosi,aixícom de

suportenlarecollidad’informació.

5.2.Anàlisidedadesestadístiques

Pertaldeconèixerlesprincipalsproblemàtiques,necessitatsipropostesenrelacióambles

desigualtatsdegènereenelsdiferentsàmbits,s’hansol·licitatiexplotatlesdadesestadístiques

queelpropiAjuntamentdeVilanovailaGeltrúgeneradesdelsdiferentsprogramesiserveisaixí

com dadesextretesd’altresorganismesoficials(IDESCAT,INE,entrealtres).

S’hafetunaanàlisidelsprincipalsindicadorsdecadaàmbitpertaldecercarisol·licitarlesdades

adequadesperferunadiagnosidelesprincipalsdesigualtatsdegènereanivellmunicipal.

Aquestaanàlisihatingutpresentlarealitatterritorial,seleccionantaquellsindicadorsquemillor

ajudenaferunadiagnosidelesdesigualtatsdegènerepercadaàmbitiquesónméspertinents

perorientarelpla.Elsprincipalsindicadorsques’hanestablertpercadaàmbitaixícom lesdades

específiquesques’hanpogutobtenirestanpresentadesenelsresultats(Perveureelsindicadors

consultarAnnex2).

Lesdadesanalitzadesfanreferènciaal’any2016,perquèsónaquellesdadesmésrecentsque

tenendeformacomunatotselsserveisiens.Delsindicadorsexposats,s’hanobtingutpartdeles

dades,doncsn’hihaquenohanestatrecollidesiexplotadescom aAjuntamentniperpartdecap

altreenssupramunicipali,pertant,nos’hanpogutfacilitar.Aixídoncs,caldràtenirpresentenel

plad’acciólaimportànciadegenerarelsmecanismesilesobligacionspertinentsperarecollirles

dadesdetotsaquellsindicadorsclauquesónútilsperaanalitzarlesdesigualtatsdegènerea

nivelllocal.
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5.3.Qüestionariadreçatalpersonaldel’administració

Pertaldepoderrecollirinformaciódirectadelesdiferentsregidories,professionalsiserveis

municipals,s’haelaboratunaenquestapelpersonaldel’administració.L’opiniódelpersonal

municipalés imprescindible doncs serà responsable deldissenyila implementació de les

mesures.

Elqüestionariesvaferarribaratotelpersonaldel’administracióiesvadonarunplaçdedos

mesosperarespondre’l(vegeuelqüestionarial’Annex3).

Elqüestionaritécom aobjectius:

_ conèixerelnivelld’implementaciódelatransversalitzaciódelespolítiquesdegènere,

_ analitzarlesnecessitatsformativesdelespersonesprofessionalsenaquestàmbit,

_ recollirelconeixementquetenensobrelesdesigualtatsdegènere,

_ detectarnecessitatsiproblemàtiquesanivellmunicipal,i

_ recollirpropostesd’actuacionsqueconsiderenquel’Administraciólocalhauriadeportara

terme.

S’han rebut 68 respostes del qüestionari d’un total de 670 persones treballadores,

aproximadamentun 10,15% della població potencial.A continuació,presentem elperfilde

personesquehanrespostelqüestionari.

Pelquefaalgènere,veiem quelamajoriadelespersonesquehanresposts’identifiquencom a

dones,un61,8%,mentrequeun36,8%s’identifiquencom ahomesiun1,5%s’identifiquencom a

nobinàries.Cappersonas’haidentificatamblacategoriatrans*.Donatqueal’Ajuntamenthiha

una plantilla del 46,87% de dones i un 53,13% d’homes,observem que hi ha una

sobrerepresentaciódedonesiunainfrarepresentaciód’homesquehanrespostalqüestionarien

proporcióalaplantillatotal.

Enrelacióal’edatdelespersonesparticipantsal’enquesta,calassenyalarquehihadiversitat

d’edats,sentlespersonescompresesentrelesfrangesde40-49anys(35,3%)i50-65anys(38,2%)

lesmajorrepresentades.Aquestadistribucióéssimilaraladistribucióperfrangesd’edatdel

conjuntdelaplantilladel’administració.Totiaixò,veiem quelafranjaambmésproporcióde

personestreballadoreséslade50-65anys(47,31%)i,encanvi,representaun35,3% deles

personesquehanrespostisucceeix,alainversaamblafranjadepersonalentre30-39anys,quea

nivelldeplantillarepresentaun13,38%,ial’enquestarepresentaun25%delespersonesquehiha

participat,sentlesaltresfrangesmésomenysproporcionalsalaplantilla.
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Sobrelarepresentacióperàrees,hacontestatpersonalde17àreesdiferents:cultura(17,6%),

educació(13,2%),seguretatciutadana(8,8%),recursoshumans(7,4%),joventut(5,9%),Oficina

d’AtencióCiutadana(5,9%),mediambient(4,4%),salut(4,4%),serveisterritorials(4,4%),Serveis

Socials(2,9%),esports(2,9%),participació(2,9%),alcaldia(1,5%),promocióeconòmica(1,5%),

equitat(1,5%),urbanisme(1,5%)iun13,2%d’altresàreesnoespecificades.Enaquestsentit,hiha

forçaheterogeneïtatenladistribucióperàrees,cosaquepermetaproximar-nosmilloralarealitat

delpersonaldel’administració.

Representacióperàreesdelespersonesparticipantsenl'enquesta

5.4.EntrevistesainformantsclauipoblacióLGBTI

S’hanrealitzat3entrevistessemiestructuradesapersonesclau,consideradescom atalperdues

raonsprincipals:

1. lasevaprofessióoexperiènciapersonaloactivistaelspermettenirunavisiórellevanta

nivellglobalosobreàmbitsespecífics,i

2. formenpartd’entitatsfeministesogrupsdedonesambincidènciaalmunicipi.

Aquestesentrevistess’hanfetperseguintelsobjectiusmencionatsanteriorment:

_ conèixer les principals problemàtiques,necessitats ipropostes en relació a les
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desigualtatsdegènereenelmunicipi,

_ conèixerelsprincipalsagentsqueestanintervenintanivellcomunitarii

_ explorarpossiblesestratègiesd’actuacióimesuresaincorporarenelfuturPla.

Enalgunscasosl’entrevistavaserindividualiend’altrescol·lectiva,aquestdarrercasquanles

personesjaesconeixienotenienunmateixperfil(veureal’annex4elguiódel’entrevistaiel

consentimentinformatal’annex5).

Entotalhanparticipatalesentrevistes12persones.L’edatdelespersonesparticipantshaestat

heterogènia,compresaentreels30iels70anys.Alesentrevistesainformantsclauhamancat

representaciódepersonesjoves,atèssobretotalacomposiciódelesentitatsigrupsdedones

participants.Tambés’observaunainfrarepresentaciódepersonesd’edatavançada,apartirdels

65anys,cosaquepotserreflexdeladificultatdegeneracionsmésgransdeparticipard’aquests

espais.Anivelldegènere,toteslespersonesparticipantshanestatdones,algunesd’ellesvenien

enrepresentaciód’entitatsfeministes,concretamentdeBullangafeministaidelaFrontissa.Toti

intentar-ho,novaserpossibleconvocarungrupd’homes.Anivelldediversitatcultural,lamajoria

depersonescompartienelmateixmarcculturalmalgratqueenlesentrevisteshaparticipatalguna

donad’algunaculturadiferentalamajoritàriaquehapermèsaprofundirendiferentsrealitats

culturals.

Considerem que,entermesgenerals,aquestamostraenshapermèsferunaprimeraaproximació

alesdesigualtatsdegènereaVilanovailaGeltrú,doncslesentitatsicol·lectiusorganitzatstenen

unconeixementglobaldelasituaciódelmunicipi.

Totiaixò,considerem quehihaespecialmentdosbuitsenlamostra:eld’homes,jaquecom ja

s’hacomentatesvaintentarrealitzarelgrupperònoespoderduratermepermancad’assistència

i,elde persones de diferents orígens ja que,totiser-hipresents en les entrevistes,la

representacióvaserminoritària.

Amésamés,delesentrevistesrealitzadesperaquestpla,tambés’hacomptatperladiagnosi

amblainformacióextretadeles4entrevistes,individualsigrupals,realitzadespelIPlaperla

diversitatsexual,afectivaidegènere.Aquestesentrevistesesvanferperseguintelsobjectiusde:

a)conèixerlesprincipalsproblemàtiques,necessitatsipropostesenrelacióambladiversitat

afectiva-sexualidegènereenelmunicipi,b)aproximar-nosal’anàlisidelnivelldeLGBTIfòbiaila

sensibilitzacióversladiversitatafectiva-sexualidegènere,ic)conèixerelsprincipalsagentsque

estanintervenintanivellcomunitari.

Vanparticiparenaquestesentrevistesuntotalde24persones.L’edatdelespersonesparticipants

vaserheterogènia,entre15i65anys,haventunainfrarepresentaciódepersonesd’edatavançada,

apartirdels65anys,cosaquepotserreflexadeladificultatdegeneracionsmésgransde

visibilitzar-seperlarepressió viscudaiunaculturacomunamésheteronormativa.Vahaver

heterogeneïtatenlarepresentaciópercol·lectiusLGBTIdelespersonesparticipants,havent

personesenelsgrupsilesentrevistesques’identificavenambelscol·lectiusgai,lèsbic,bisexuali

trans*.Algunes persones participants venien en representació d’entitats:2 persones en

representaciódeVioleta,entitatLGBT+;2personesenrepresentaciód’AMPGYL(Associaciónde

madresypadresdegays,lesbianas,bisexualesytransexuales);iunapersonaenrepresentacióde

FLG(AssociaciódefamíliesLGBTI).Larestadepersonesnoestandinscapentitat.Hanparticipat

com apersonesLGBTIofamiliars.

5.5.Grupsdediscussióperàmbitstemàtics

Pertalde conèixerles principals problemàtiques,necessitats ipropostes en relació a les

desigualtatsdegènereenelmunicipi,aixícom elnivelldecompromísiimplicaciódelesdiferents

àreesmunicipals,s’hanrealitzat9grupsdediscussió.Enaquestsgrupshihanparticipatpersones

tècniquesdel’Ajuntamentdecadaàrea,professionalsdelsdiferentsserveismunicipals,entitats,

associacions,empresesisindicats(veureal’annex4elguiódediscussiópelsgrupstemàtics).
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Elsgrupsdediscussióperàmbitstemàticshanestat:esport,urbanisme,espaipúbliciseguretat,

comunicació,joventutilleure,culturaidiversitatcultural,educació,salut,acciósocial,itreball.

Encadagrup,hanparticipatunes6-10persones,sentuntotalde56personeslesquehan

participatalsgrupsdediscussió.Ladistribuciópergènerehavariatsegonselgrupil’àmbit,

participantmajoritàriamentdones:un70% enfrontd’un30% d’homes.Enelsàmbitsdesalut,

comunicacióoeducació,lesdoneshanarribataserel100%delespersonesparticipants;encanvi,

enaltresàmbits,com urbanisme,culturaoesports,haestatmésequitativalaproporcióentre

homesidones.

Lesedatshanestatheterogènies,totiquelamajoriadepersonesparticipantss’hansituatentre

els20iels59anys.Enelsgrupsdediscussió,onlamajoriadepersonesparticipantseren

professionalsdeserveisopersonaltècnicdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú,lesedatshan

estatcompresesentreels35iels55anys.Enelsgrupsdediscussió(GD_)hanassistitpoques

personesdemésde59anys,aspectequecomportaunainfrarepresentaciód’aquestgrupd’edat.

Aquestfetesdeu,enpart,potserreflexdeladificultatdegeneracionsmésgransdeparticipar

d’aquestsespais,iaquel’edatesconcentraenlesedatsactiveslaboralmentjaqueelsgrupshan

estatconfiguratsenlasevamajoriaperprofessionalsenactiudelsdiferentsàmbits.

Anivelldeserveisiinstitucionshanparticipatpersonesdediferentscentresescolarsdeprimàriai

secundària,delCSMIJ,del’ASSIR,deserveissocials,debiblioteques,policialocalimossos

d’esquadra,serveid’ocupaciódeCatalunya,entrealtres.

Anivelld’entitatsiassociacionshanparticipatdesd’entitatsdedones,feministesiLGBTI(Violeta,

CasaldedonesdeVilanovailaGeltrúiBullanga),federacionsd’empresàries,entitatsesportives

(clubdeRugby,clubdebàsquet,Fundaciód’entitatsesportives,entrealtres),entitatsdelleurecom

elCEDracMàgic,CreuRoja,ientitatsculturals,entrealtres.

Entotselsgrups,hihahagutpersonalreferentdel’àreamunicipalquepertocava,com amínim 1o

2personespergrup.Enalgunsgrups,lespersonestècniquesdelesàreescorresponentserenla

majoriadepersonesdelgrupcom,perexemple,enelgrupd’urbanismeiseguretat.

5.6.Revisiódeladocumentaciódel’Ajuntament

Pertaldepodercompletarlafasedediagnòsticamblamajorinformaciópossiblesobrel’estatde

lespolítiquesdegènereilarealitatdelmunicipienrelacióalesdesigualtatsdegènere,s’harecollit

ianalitzatunseguitdedocumentació.Aquestahapermèsconèixerelnivelld’implementaciódela

transversalitatdelespolítiquesdegènereenelsdiferentsàmbitsdel’Ajuntament,esbrinarels

projectesiaccionsambperspectivadegènereques’handutatermealmunicipiielnivellde

compromísdelesinstitucionsilesentitatsambl’equitatdegènere.

Ladocumentaciórecollidaianalitzadaéslasegüent:

_ Documentacióreferentalespolítiquesdegèneredutesatermefinsaraalmunicipi:recull

d’accions,programes,mocionsipolítiquesespecífiquesrealitzadesverslapoblacióivers

elpersonalmunicipalilasevavaloració (sis’harealitzat),aixícom plansd’igualtat

anteriorsoaccionsquehaginincorporatlaperspectivadegènere.Enaquestsentit,s’ha

revisatelPlad’Igualtatinterndel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú,elProtocolinternde

l’Ajuntamentperferfrontal’assetjamentsexualiperraódesexe,elPlaMunicipal

d’igualtatd’oportunitats entre homes idones anterioriles mocions presentades i

aprovadespelpledel’Ajuntamentenrelacióalespolítiquesdegèneredesdelsúltimsdos

anys.

_ Estudis,enquestes irecerques fetes en elmunicipisobre desigualtats de gènere i

violènciesmasclistes.

_ Documentaciósobrepropagandad’actes,serveisoaccionsifullsd’inscripcióiregistrede

dadesdelsserveisdeldarreranydel’Ajuntament.S’ha revisatla documentació de
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diferentsàrees:ServeisSocials,esport,joventut,promocióeconòmica,esport,entrealtres.

_ Revisiódelapàginawebenrelacióalesimatgesutilitzadesielllenguatgeemprat,així

com referènciesaaccionsipolítiquesdegènere.

_ Revisiódelespàgineswebdelesbibliotequesmunicipalspertald’analitzarelfons

bibliotecariexistentambperspectivadegènere.
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6.DiagnosidelPla

6.1.Anàliside la transversalització de les polítiques de gènere de
l’administraciólocal

Acontinuacióespresentenelsresultatsdel’aproximaciódiagnòsticainternadel’administració

localenrelacióalcompromíspolíticenlatransversalitzaciódelespolítiquesdegènere,la

transversalitatil’estatd’aquestespolítiques–tambéanivelldecomunicacióid’imatgecorporativa

-,ilaformaciódelpersonalpertaldepoderincorporarunaperspectivadegènere,sexualiafectiva

entotselsàmbitsinivells.

6.1.1.Compromíspolíticdel’administració

Anivelldecompromíspolíticdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúidelgovernactual(objectiu1),

elPledel’Ajuntamenthaaprovat,entregenerde2017ijunyde2018,14mocionsperagarantir

l’equitatentredonesihomes.

Mocionsdel2017

Alllargdel’any2017,amésamésdel’acordd’adherir-sealManifestInstitucionaldelDia

InternacionaldelesDonesde8demarç(aprovatenelPledel13demarçde2017),l’Ajuntament

deVilanovailaGeltrúhapresentatiaprovat4mocions:

_ lamocióperalaparitatenelnomenclàtor(pledel3d’abrilde2017);

_ lapeticiód’aprovaciódelPlademesuresperfomentarelcivismeilaconvivènciaa

VilanovailaGeltrú(pledel31dejuliolde2017);

_ lamocióperpal·liarlapobresafemenina(pledel23d’octubrede2017);i

_ lapetició deratificació delapròrrogadel’actualPlainternd’IgualtatdeGènerede

l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúilaconstituciódelaComissiódelPlainternd’Igualtat

d’Oportunitats(pledel18dedesembrede2017).

Sobrelamocióperalaparitatenelnomenclàtor,presentadapelCasaldeDonesiaprovadaalple

del3d’abrilde2017,l’Ajuntamentesvacomprometrea:

_ EncomanaralaComissiódeNomenclàtorlarealitzaciód’unapropostadecriterisaseguir

quefesefectivaireallaparitatdegènerealnomenclàtordeVilanovailaGeltrú;

_ InstaralaComissiódeNomenclàtoraprioritzarlaincorporaciódenomsdedonesals

nouscarrers,equipamentsmunicipalsialtresespaispúblicsdelaciutat;

_ EncomanaralaComissiódeNomenclàtorl’inicidelasubstituciógradualdenomsde

carrers dels municipis iequipaments municipals per denominacions que fessin

homenatgealesdones,elllegatilamemòriadelesqualstinguessinunabastlocal,

nacionali/ouniversal;

_ InstaralaComissiódeNomenclàtorperquèsubstituíselnom delaPlataformaCentre

Multiserveis“ElsJosepets”perPlataformaCentreMultiserveis“FredericaMontseny”.

Respectealapeticiód’aprovarelPlademesuresperfomentarelcivismeilaconvivènciaa

VilanovailaGeltrú(2017-2021),proposadaperConvivènciaiEquitat,l’Ajuntamentvaacordar

aprovar-loel31dejuliolde2017,sentl’equitatdegènereundelsaspectescontemplatsenla

diagnosiilesaccionsdelpla.

Sobrelamocióperpal·liarlapobresafemenina,aprovadaalpledel3d’abrilde2017,l’Ajuntament

esvacomprometrea:

_ DonarsuportalaMoció 117/XIdelParlamentdeCatalunyasobrelapobresa

femenina;
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_ InstaralGoverndelaGeneralitatdeCatalunyaaimplementarleslleis,resolucionsi

mocionsaprovadesenelParlamentdeCatalunya relativesalapobresafemenina;

_ InstaralGoverndelaGeneralitatdeCatalunyaaconstituirungrupdetreballsobrela

feminitzaciódelapobresaperavançarenpolítiquesdeconciliaciódeltempssociali

laboral,decorresponsabilitatentrehomesidones,idereducciódelabretxasalarial,

l’aturfemeníilaprecarietatlaboraldelesdones,talcom assenyalaelprimerpuntde

laMoció117/XIdelParlamentdeCatalunya;

_ TraslladaraquestsacordsalGoverndelaGeneralitatdeCatalunya,alaConselleria

deBenestarSocialiFamíliaialsGrupsParlamentarisdelParlamentdeCatalunya.

Sobrela petició deratificació dela pròrroga del’actualPla intern d’IgualtatdeGènerede

l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúilaconstitució delaComissió delPlainternd’Igualtat

d’OportunitatspresentadaperRecursosHumansiaprovadaalpledel18dedesembrede2017,

l’Ajuntamentesvacomprometrea:

_ Ratificarl’aprovaciódelapròrrogadel’actualPlaInternd’IgualtatdeGènerede

l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú;

_ AprovarlaconstituciódelaComissiódelPlaInternd’Igualtatd’Oportunitats.

Mocionsdel’any2018

Alllargdelsprimerssismesosde2018,l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúhapresentatiaprovat

9mocions:

_ unamocióperal’equiparaciósalarialentredonesihomes(pledel5demarçde2018);

_ duesmocionsensuportiadhesióalavagafeministaconvocadapel8demarç(pledel5

demarçde2018);

_ unamocióperalacommemoraciódelDiaInternacionaldelesDones(pledel5demarç);

_ unamocióperestablirunsistemapúblicdepensionsambmajorcapacitatderedistribució

ireducciódelesdesigualtats(pledel16d’abrilde2018);

_ unamocióperaladefensadelsdretsdelesdonesvíctimesd'agressionssexuals(pledel

14demaig);

_ unamociódedenúnciaalcaràcterpatriarcalideclassedelajustíciaespanyolaiperla

creaciód'unordenamentjurídicpropienelmarcrepublicàambperspectivafeminista(ple

del14demaig);

_ unamocióperal’adhesióalmanifestdelPacted’Estatenmatèriadeviolènciadegènere

(pledel14demaig);

_ unamociósobreelpressupostcompromèspelgovernd’Espanyaperaldesenvolupament

delesmesuresprevistesenelPacted’Estatcontralaviolènciadegènere(pledel14de

maig).

Pelquefaalamoció peral’equiparació salarialentredonesihomes,l’Ajuntamentesva

comprometrea:

_ DonarsuportalavagalaboralconvocadaperCCOOiUGTde2horespertorneldia

8demarç,isumar-sealesconcentracionsprevistesperalmateixdia,ales12hores,

alesplacesiportesdelsajuntaments;

_ Donarsuportalavagadeconsum,alavagadecuresialavagad'estudiantsdeldia

8demarç;

_ Defensarlapujadadelssalarisidelespensions,garantintlarecuperaciódelpoder
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adquisitiu,especialmentdelsmésbaixos,il'incrementdelSMI;

_ Defensarelsplansd'igualtatobligatorisentoteslesempresescom averitableeina

peragarantirlaigualtatd'oportunitatsentredonesihomes,iperevitarlabretxa

salarialielsassetjamentssexuals;

_ InstarelsgrupsparlamentarisalCongrésdelsDiputatsaquèaprovinunalleide

transparènciaid'igualtatsalarialqueposifialabretxasalarialrealentredonesi

homesal’Estat;

_ DemanaralGoverncentrallaratificaciódelconveni189del'OIT(Convenisobre el

treballdecentperalestreballadoresitreballadorsdelallar);

_ Establirelcompromísamblalluitacontralaprecarietatsocialilaboral,ambla

priorització de pressupostos pera les polítiques públiques peralbenestar:

dependència,salut,educacióicriança;

_ Fomentaridonarsuportalalluitacontralaxacrasocialdelesviolènciesmasclistes

iexigirlaposadaenmarxaimmediatadelPacted'EstatcontralaViolènciade

Gènereambunadotaciópressupostàriareal.

Sobrelesmocionsensuportiadhesióalavagafeministaconvocadapel8demarç(pledel5de

marçde2018),l’Ajuntamentvaacordar:

_ Donarsuportalavagageneralfeministaconvocadaelproper8demarç,facilitant

quelestreballadoresdel'Ajuntamentiempresesmunicipalsespoguessinadherira

lavagaaixícom tambédifonentlaconvocatòriadelavagageneralfeministaa

travésdelsmitjansmunicipals;

_ Destinaruna partida pressupostària específica a la lluita contra la violència,

l'assetjamentmasclista ila discriminació permotius de gènere,treballanti

prioritzantelseucontingutenelmarcdelacomissiódelprotocoldeviolència

masclista;

_ Treballarperlaremunicipalitzacióiextensiódelsserveispúblicsrelacionatsambla

sanitat,serveissocials,atencióalesdonesiatencióalainfància:desd’escoles

bressolsihospitalsfinsalsserveisdedependènciaiatencióalespersones;

_ Establirclàusulesperevitarlabretxasalarialentrehomesidonesalscontractesi

licitacionsdel'Ajuntament,evitantlacontractaciód’aquellesempresesenlesquals

esdetectiaquestabretxasalarialenqualsevoldelsseusestaments;

_ Establirunprotocold’actuacióperevitarladiscriminaciólaboraldelespersones

trans;

_ Establirla necessitatde personificació de l’Ajuntamenten elcasos penals

d’assetjamentlaboral.

RespectealamocióperalacommemoraciódelDiaInternacionaldelesDones,aprovadaalple

deldia5demarçde2018,l’Ajuntamentarribaalssegüentsacords:

_ Continuartreballantpelsdretsdelesdones,encol·laboracióamblesentitatsde

donesdelmunicipiirebutjantqualsevoltipusdediscriminació;

_ Seguirtreballantamblesempresesdelmunicipiperal’elaboraciódeplansd’igualtat

quefacinpossiblelareducciódelabretxasalarial,lapromociódedonesalscàrrecs

dedecisióil’adopciódemesuresquepermetinlaconciliaciódelavidapersonal,

familiarilaboral;

_ Continuartreballantperlaprevenciódequalsevoltipusdediscriminaciócapales

donesidel’assetjamentsexualoperraódesexeenqualsevolespai,fentespecial
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incidènciaenl’àmbitlaboralielsespaisd’oci;

_ DonarsuportalainiciativadelaVagaInternacionaldeDonesrealitzadaperles

feministesdediferentspaïsosdelmóniconvocadaaCatalunyapelconjuntdel

MovimentFeministaielssindicatsmajoritaris;

_ Tenirlaperspectivadegènerecom aeixcentraldelesactuacionsipolítiques

pròpies;

_ Comunicaraquestacordalesassociacionsdedonesdelmunicipi,aCalaDona,als

grupspolíticsalParlamentdeCatalunya,al’InstitutCatalàdelesDonesiales

entitatsmunicipalistes.

Pelquefaalamoció perestablirunsistemapúblicdepensionsamb majorcapacitatde

redistribucióireducciódelesdesigualtats,aprovadaalpledel16d’abrilde2018,l’Ajuntamentes

vacomprometre,enmatèriad’igualtatd’oportunitatsentredonesihomesiequitatdegènere,a

instaralgovernespanyola:

_ Anareliminantprogressivamentlabretxaproperaal40%existententrelaquantiade

lespensionsdelshomesidelesdones(dèficitdegènere);

_ AprovarunaLleid'IgualtatLaboralpertald'eliminarlabretxasalariali,pertant,de

cotitzacions,queacabaderivantenpensionsmésbaixes;

_ Recuperarlainiciativalegislativasocialista,inclosaenlaLlei27/2011,d'incrementar

lapensiódeviduïtatperamajorsde65anysquenorebinunaaltrapensiópública

finsaassolirel60%delabasereguladora,mesuraqueafectademaneramajoritària

lesdones.

Delamocióperaladefensadelsdretsdelesdonesvíctimesd'agressionssexuals,aprovadaal

pledel14demaig,l’Ajuntamentvamanifestar:

_ Elseusuportalesdonesvíctimesd’agressionssexuals;

_ Elseuànim atoteslespersonescompromesesamblacausafeministaperaseguir

mostrantelseurebuigalaSentènciadelcasde“LaManada”ielseusuportales

donessuperviventsdelesviolènciesmasclistes,afirmantelseudesigquelesdones

siguinlliuresinovalentes;

_ L’exigènciad’unarevisiódelCodiPenalqueincorporilaperspectivadegènereper

tald’evitarl’existènciad’interpretacionsarbitràriesibasadesen estereotipsde

gènerequeacabinportantasentènciesambunclarbiaixmasclista;

_ L’interèsengarantirlaformacióobligatòriaicontinuadadelajudicaturaperala

garantiadelsdretsdelesdones;

_ Elcompromísdeportaratermeunprotocolanivellmunicipalperalaprevenciói

l’abordatgedesituacionsd’assetjamentsexualenelsespaisd’ociidelleure;

_ Elcompromísdeformarenperspectivadegènereiviolènciamasclistatotesitots

elsprofessionalsdel’Ajuntament,enespecialaaquellespersonesqueofereixen

serveisdirectesalesdones;

_ Laintenciódecomunicaraquestacordalesentitatsdedonesdelmunicipi,als

grupspolíticsalParlamentdeCatalunyaialesentitatsmunicipalistes.

Sobrelamociódedenúnciaalcaràcterpatriarcalideclassedelajustíciaespanyolaiperla

creaciód'unordenamentjurídicpropienelmarcrepublicàambperspectivafeminista,aprovadaal

pledel14demaig,l’Ajuntamentvamanifestar:

_ Totelsuportalavíctimasuperviventdelaviolacióperpetradaper“Lamanada”,així
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com tambéatoteslesvíctimesdelsistemapatriarcal;

_ ElrebuigalaSentència,denunciantelcaràcterpatriarcalideclassedelajustícia

espanyolaaixícom donantsuportal’acusacióparticular,quemantéqueelsfetssón

constitutiusd’undelicted’agressiósexual,violació,inotansolsd’abússexualcom

haacordatlaSentència;

_ InstarelParlamentdeCatalunyaaimpulsarurgentmentunordenamentjurídicpropi

enelmarcrepublicàambperspectivafeminista;

_ Unacridaalmovimentfeministaperseguint,ambl'esperitdelaVaga8M,respondre

conjuntamental'ofensivadel'Estatcontralesdonesiconstruirplegadesuna

RepúblicaFeminista;

_ Elseu compromísa esdevenirun municipilliure de violències,posicionant-se

semprealcostatdequalsevolvíctimadelaviolènciamasclistaquetinguillocenel

municipi,oferint-lielsuportjurídicimaterialnecessari;

_ Enviarels acords adquirits alParlamentde Catalunya,a les entitats veïnals

vilanovines,alscol·lectiusfeministesdelaciutatipublicar-lostantalapàginaweb

com alesxarxessocialsdel’Ajuntament.

Respectealamocióperal’adhesióalmanifestdelPacted’Estatenmatèriadeviolènciadegènere,

aprovadaalpledel14demaig,l’Ajuntamentesvacomprometrea:

_ Adherir-sealManifestpelPacted’EstatenmatèriadeViolènciadeGènere;

_ DenunciarqueelCongrésdelsDiputatsnohacreatlaComissiódeSeguimentdel

Pacted’Estatprevistaenlamesura208,queelGoverncentralnohapresentatels

projectesdelleiperescometrelesmodificacionslegislativesqueestableixelPacte

d’Estat,iqueelGoverncentralnohainclòsenelprojectedepressupostosgenerals

del’Estatde2018elcompromíseconòmicreflectitenelPacted’Estat;

_ ExigiralCongrésdelsDiputatslacreacióimmediatadelaComissióParlamentària

deSeguimentdelPacted’Estatreflectidaenlamesura208iexigiralGoverncentral

unseguitdemesures.Entreelles:latransferènciadelcrèditde20milionsanuals

previstosperal2018;la presentació delsprojectesdelleiperemprendreles

reformeslegislativesprevistesenelPacted’Estat;lamodificaciódelaLlei27/2013,

de 27 de desembre,de racionalització isostenibilitatde l’Administració local

(LRSAL);il’adopció delesmesureslegislativesid’altraíndolequegaranteixin

l’estabilitatiqualificaciódelesplantillesqueprestenserveisd’atencióalaviolència

masclista en l’àmbit municipal, i permetin comptar amb professionals

especialitzadesicontractadesenigualtatdecondicionspelquefaalpersonal

funcionari.Perúltim,l’establimentd’un acord sobre estàndards mínims pera

l’atencióintegralmunicipalalesvíctimesdelesdiferentsmanifestacionsdela

violènciamasclista,quecomportiunestudidecostosperpoblaciódecaraalaseva

efectivaimplantació,pertaldegarantirunarespostaadequadaatoteslesvíctimes

deviolènciamasclistaambindependènciadelseullocderesidència;

_ Comunicarelsacordsd’aquestamocióalFòrum deMunicipispelPacted’Estat.

Pelque fa a la moció sobre elpressupost compromès pelgovern d’Espanya per al

desenvolupamentdelesmesuresprevistesenelPacted’Estatcontralaviolènciadegènere,

aprovadaalpledel14demaig,l’Ajuntamentvaadquirirelsacords:

_ D’instarelGoverndel’Estatacomplirelsseusacordsi,pertant,aqueenels

pressupostos generals de l'Estat,pera les noves o ampliades competències

reservades a les comunitats autònomes ials ajuntaments,es destinés,via

transferències,unincrementanualde20milionsd'eurosalsajuntamentsi100
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milionsd'eurosdestinatsalescomunitatsautònomes;

_ D’instarelGoverndel’Estataenfortiricapacitarelsgovernslocalsenl’exercicide

lespolítiquespúbliquesd’igualtativiolènciadegènere;

_ D’informard’aquestsacordsalpresidentdelGovernd'Espanya,alaministrade

Sanitat,ServeisSocialsiIgualtatialconjuntdelsgrupsparlamentarisalCongrés

delsDiputats,iatoteslesentitatsdelmunicipiquetreballenperalaigualtatde

gènere.

D’altrabanda,talicom indicaelPlaperlaDiversitatsexual,afectivaidegènere,desde2011

l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúhaaprovatsismocionsperagarantirelsdretsdelcol·lectiu

LGBTI:

_ unamociódecommemoraciódelDiaInternacionaldel’Orgullhomosexual,transsexuali

bisexual(pledel2dejulioldel2012);

_ unamociócontralahomofòbiailatransfòbia(pledel9desetembredel2013);

_ unamoció demanantlaimplementació delaLlei11/2014,pergarantirelsdretsde

lesbianes,gais,transgèneresiintersexualsipereradicarl’homofòbia,labifòbiaila

transfòbia(pledel21dedesembredel2015);

_ unamocióensuportdelaPlataformaTransformalasalutperuncanvienelmodel

d’atencióverslespersonestrans*(pledel3d’octubredel2016);

_ unamocióperadherir-sealmanifestcommemoratiudel28dejuny,DiadaInternacionalde

l’AlliberamentLGBTI(pledel3dejulioldel2017);i

_ unamociód’aprovaciódelconvenidecol·laboracióentrediversosajuntamentsperala

creaciód’unaxarxademunicipisLGBTI(pledel31dejulioldel2017).

Amésamésdelesmocionsaprovades,quejamostrenelcompromíspolíticdel’Ajuntamentde

VilanovailaGeltrú,l’AjuntamentdisposadelPlad’IgualtatInterndeGènere(2010)peragarantir

que s’assoleixil’equitatrealiefectiva entre dones ihomes en les polítiques internes de

l’Ajuntament.Aquestpla promou l’eradicació dels estereotips de gènere que impedeixen o

obstaculitzenl’accésdelesdonesadeterminatsllocsdetreballiprofessionsenigualtatde

condicions que elgènere masculí.Elpla inclou una diagnosiis’estructura en 7 capítols

(responsabilitatsocialiigualtat,llenguatgeiimatgenosexista,distribucióirepresentativitatdel

personal,contractacióiretribució,selecció,formacióipromoció,conciliaciódelavidapersonali

familiar,isalutlaboral)pertaldegarantirl’equitatentotselsàmbits.Incorporatambémencions

encontradequalsevoltipusdediscriminacióiassetjamentsuficientmentàmpliesperencabirles

discriminacionsperraód’orientaciósexual,identitatdegènereiexpressiódegènere,com s’indica

enelPlaperlaDiversitatsexual,afectivaidegènere.

L’elaboraciódelPlad’Igualtatd’Oportunitatsentrehomesidoness’hafetensincroniaambelIPla

perlaDiversitatsexual,afectivaidegèneredel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúpertaldepoder

establirsinèrgies,pontsiobjectiuscomuns.S’entenenelsdosplanscom aeinesquepodenajudar

adesmuntarelsistemasexe-gènere-sexualitatqueprodueixdesigualtats,opressionsiviolències

contralesdones,lespersonesLGBTIiqualsevolpersonaquegeneripràctiquesdisconformesamb

aquestsistema.L’anteriorPlaperlaIgualtatd’Oportunitatsentrehomesidones(2011)notenia

incorporadalaperspectivaperladiversitatsexual,afectivaidegènere,queaquestPlainclou.

ElProtocolcontral’AssetjamentSexualdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúnoincorporales

discriminacionsiassetjamentsperorientaciósexual,identitatdegènereoexpressiódegènere,

nomésperraósexualoperraódesexe.Talicom s’indica,enelPlaperlaDiversitatsexual,

afectivaidegèneremancarialasevarevisiópertald’incorporar-les.

Anivelld’estructures,l’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúdisposadelaRegidoriadeConvivènciai
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Equitatque,alhora que subvenciona anualmentles associacions,col·lectius i/o entitats

vilanovinesquepresentenprojectesperpromoureelconeixementdelesdesigualtatsdegènere

i/operaeradicaraquestesdesigualtats,iimpulsapolítiquesdegènere,tél’Espaid’Equitat,un

serveimunicipalencarregatdelapromociódelaigualtatd'oportunitatsentrelesdonesiels

homes.Aquestespaipreténoferirrespostaalespeticionsquesorgeixinenrelacióalaequitatde

gènerecom,perexemple,demandesd'informació,d’assessorament,suportiformacióentemes

derivatsdeladesigualtatiladiscriminacióperraódegènere.Enaquestsentit,l’existència

d’aquestespaimostraelcompromísanivellpolíticdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúen

matèriad’equitatentredonesihomes.Desd’aquestespai:

_ s’ofereixinformaciósobrelaigualtatd'oportunitatentredonesihomes,sobrelano

discriminacióisobreelsrecursosielsserveismunicipalsexistentsenmatèria

d’equitatdegènere;

_ s’ofereixassessoramentjurídicdesd'unaperspectivadegènere,aixícom també

atencióisuportpsicològicindividualiteràpiadegrupperadonesvíctimesde

violènciesdegènere,suporteducatiualsseusfills/es,itallersdesensibilitzacióen

elmarcdel'educacióformalinoformal;

_ esparticipaenelcircuitdeviolènciesdegèneremunicipal,aixícom tambéenel

CampusUniversitaridelaMediterrània;

_ espromocional'equitatalesentitats,aixícom tambélaparticipaciódelesdonesen

diferentsespais;i

_ esdisposadeserveisirecursosambperspectivadegènerecom l’Observatoride

gènere;elfonsdocumentaldediferentsmaterialsimpresosigràficssobreequitat

de gènere;il’Àgora Equitat,un espaide conferències,tallers,espectacles,

exposicions,debatsialtres.

Perúltim,com indicaelPlaperlaDiversitatsexual,afectivaidegèneretambés’hacreatl’Àmbit

LGBTIdesdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúambelpropòsitd’implementarpolítiques

sensiblesaladiversitatafectiva,sexualidegènere.Alhora,s’hacreatunServeid’AtencióIntegral

adreçatalespersonesquepateixin,haginpatitoestiguinenriscdepatirdiscriminacióoviolència

perorientaciósexual,identitatdegènereoexpressiódegènere.Aquestserveitambérealitza

accionsdesensibilització,prevencióiformaciópertaldevisibilitzarladiversitatd’orientació

sexualid’identitatdegènereiprevenirlesLGBTIfòbies,sentaccionsquedemostrenelcompromís

políticdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúambl’equitatdegènere.

6.1.2.Transversalitatdelespolítiquesdegènere

Peravaluarlatransversalitatdelespolítiquesdegènere(objectiu2),ensbasarem enlesdades

ques’hanextretdelqüestionariadministratalpersonaldel’Ajuntamentdelesdiferentsàrees.

Enrelacióalapreguntadesis’handutatermeaccionsdinslasevaàreaqueincloguinla

perspectivadegènereoquehagintingutencomptelesdesigualtatsentrehomesidones,un

35,3%delespersonesenquestadesdiuenques’hanfetaccionsdesdelasevaàreaquehantingut

encomptelaperspectivadegènereolesdesigualtatsentrehomesidonesdavantd’un64,7%que

nohandutatermecapacció.

Totinohaverdutatermecapacció,un30,9%creuqueseriainteressantintegrarlaperspectivade

gènereperònosapcom espodriafer–aspectevinculatalanecessitatd’unamajorformacióenel

tema,ques’analitzaposteriorment-iun17,6% consideraqueespodrienrealitzaraccionsque

tinguessinencomptelesdesigualtatsdegènere.Nomésun16,2% creuquenoésprioritario

necessaritransversalitzarlaperspectivadegènereenelseuàmbitd’actuació.Pertant,totique

mésdelameitatdelesrespostesobtingudesindiquenquenos’handutatermeaccionsque

inclouen la perspectiva de gènere,la gran majoria de les persones enquestades considera
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necessaritenirencomptelesdesigualtatsentrehomesidonesitransversalitzarlaperspectivade

gènere.

Lesàreesquehanincorporataccionssón:cultura,ServeisSocials,educació,igualtat,joventut,

seguretatciutadana,mediambientiesports.

Lesaccionsdutesatermequerelatenlespersonesprofessionalsquehanrespostalqüestionari

són:

- accionsdeprevencióisensibilitzaciócom l’exposicióDonartaLaSalailainclusióala

pàginawebdepatrimoniculturaldedonesquevantenirunpaperrellevantenlaculturade

VilanovailaGeltrú;lesvisitescomentadesalsmuseusmunicipalsdesd’unaperspectiva

degènere;xerradesal’EspaiFarpervisibilitzarlesdonesenelmónmariner;exposicions

sobredonesil·lustradores;tallersperatrencarambelsestereotipsdegènere,com els

tallersperanenessobreciència,laxerrada“Clixésdel'èxit;esjuguenjadesdela

infància?”,organitzadaperConvivènciaiEquitat,la“Maletadelesfamílies”proposadaper

alsinstitutsdesecundàriaperpartdelaDiputació,oelstallersd’afectivitatisexualitatper

aadolescents;l’elaboracióiladifusiódelButlletídeConvivènciaiEquitattrimestral;la

creacióIdinamitzaciódel’EspaiÀgoraEquitat,ambunaprogramacióperiòdicad’activitats

(xerrades,exposicions,tallers...)perpromourelareflexióalvoltantdel’equitatcom avalor

imprescindibleperalaconvivència,entred’altres;

- accionsformativesid’apoderamentespecífiquessobrelatemàticacom,perexemple,

formacionssobrellenguatgenosexista,discriminaciópositivaiformacióenequitat;les

jornades formatives sobre la no violència vers les dones;projectes de formentde

l’apoderamentpersonaldelesdones,com eltaller“Dona,identitatidiversitat”;elstallers

sobrepaternatgeresponsabledirigits afuturspares;laformacióielstallersquees

desenvolupenatravésdelPlad'AnimacióEducativa(PAE);ielscursosenelmarcdel

CampusUniversitaridelaMediterràniaesvalorenatravésd'unesfitxesd'avaluació,tant

del'organització,professoratialumnat;

_ accionsipolítiquespúbliques,dutesatermeencomplimentdelmarclegalinormatiuper

a l’eradicació de lesdesigualtatsde gènere.Algunesd’aquestesaccionshan estat:

l’existènciad’institucionsilacreaciódecomissionsperalaigualtatdegènere,com l’Espai

EquitatilaComissiód’Igualtat;l’elaboraciódeplansd’igualtatideprotocolscontrales

violències masclistes,com elProtocolmunicipalcontra la violència masclista,o la

participacióenl’elaboraciódelProtocoldeprevenciód’agressionssexualsalsespaisd’oci,

iniciativadeduesentitatsfeministes;l’augmentdelarepresentativitatilavisibilitzacióde

lesdonesenàreesenlesqueabansestaveninfrarepresentades,com,perexemple,en

l’esport;l’equiparaciódesalarisireducciódejornadesambelsmateixosdrets;elscanvis

decriterisenl’assignaciódedenominacionsenelnomenclàtordelaciutat,ilainclusióde

clàusulesdegènereenelsplecsdecontractació.

D’altrabanda,lespersonesprofessionalsquehanrespostalqüestionarirelatenqueésnecessari

duratermealtresaccionsi/oincidir,sistematitzaroaprofundirenaccionsquejas’estanduenta

termecom lessegüents:

_ accionsdeprevencióisensibilitzacióquevisibilitzinlesdonesieltreballdomèsticide

cures,aixícom tambéaccionsquevisibilitzinlesdonesquehantingutunpaperrellevant

enlahistòriadelaciutat;

_ accions formatives específiques que permetin la presa de consciència sobre les

desigualtatsdegènere;incorporarlaperspectivadegènerealesescolesiamblesfamílies;

isensibilitzariformaratoteslespersonesquetreballenal’Ajuntament,prestantatencióa

lesrelacionspersonalsirealitzanttambéentrevistesindividualitzadesideseguiment;

_ accionsipolítiquespúbliquesperal’eradicaciódelesdesigualtatsdegènere.Entreelles,
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esproposa:incrementarelsrecursosdestinatsal’assolimentdel’equitatdegènere;

establirlíniespolítiquesiestratègiesclaresqueimpliquintoteslesàreesambaccionsi

mesuresrealsiconcretes;incentivaralesempresesprivadespertalquefacilitinla

igualtatdegènere(conciliació,selecció,salaris...);incorporarlaperspectivadegènereen

totselsserveisiprojectescom,perexemple,eneldissenydel’espaipúblic;incorporarun

llenguatgeinclusiuentotselsserveisientotselsdepartaments,etc.

Pertant,ésimportantdestacarques’estanduentatermeaccionsdesdediferentsnivellspera

assolirlaigualtatdegènereiperaincorporaritransversalitzarlaperspectivadegènerealhoraque

s’hadecontinuartreballantenaquestalínia,aprofundintenlesaccionsquejas’estanrealitzant

aixícom tambéfent-nedenoves.Finalment,ésimportantdestacarquelespersonesenquestades

considerenessenciallatransversalitzaciódelaperspectivadegèneremitjançantlaformacióde

toteslespersonestreballadoresdel’Ajuntamentil’establimentd’unespolítiquesclaresiconcretes

queimpliquessintotselsdepartaments.

6.1.3.Comunicacióiimatgecorporativa

Aquestpuntesbasaenl’anàlisirealitzadaperl’AssociacióConexusdeladocumentacióde

l’Ajuntamentenrelacióalapropagandad’actes,serveisoaccions,alsfullsd’inscripcióiregistre

dedadesialapàginawebilesxarxessocialsdequèdisposa.

Anivelldellenguatge,enlapàginawebienelsmaterialseditatsdepropagandasobreprogramesi

serveisdel’administració,s’observaunamancadepolíticacomunaanivelld’Ajuntamentde

VilanovailaGeltrúenl’úsd’unllenguatgeinclusiu.Hihaforçaheterogeneïtatentreregidories,dins

lespròpiesregidoriesiperprogrames.Algunesfanúsdelmasculígenèriccom anorma,altres

utilitzenexpressionsifórmuleslingüístiquesbinàriespertaldetrencarambelllenguatgesexista,i

altresutilitzeneltermepersonescom apossibilitatqueinclouqualsevolidentitatdegènereique

esdevénosexista.Perexemple,enunmateixapartat,com eldeDefensoradelaCiutadania,

s’utilitzentantfórmulesbinàriesiformesinclusivesalllargdelstextos,com elmasculígenèricen

elscorreusienlesformesdecontacte.Enaquestsentit,esdetectalanecessitatd’establiruna

políticacomunaanivelllingüísticinclusivaqueofereixicohesióitransversalitatenl’úsd’un

llenguatgenosexista.Desdelpropiajuntament,s’haeditatdosmaterialsambrecomanacionsper

unúsdelllenguatgenosexista,consultablesalapàginaweb3,caldrianormalitzarelseuús.

Enrelacióalesimatgesutilitzades,tantenlapàginawebcom enelsmaterialseditats,s’observa

tambéunaheterogeneïtatanivelldesensibilitzacióivisibilitzaciódediferentsidentitatsdegènere,

cossos,orientacionssexualsidiversitatfamiliar.Enaquestsentit,enalgunscasos,s’observauna

continuïtatenl’úsd’imatgesestereotipadesanivelldegènere(tipusdecossosrepresentats,

vestimentaipentinat,activitatsassociadesahomesidones,sobrerepresentaciód’imatgesde

dones cuidantiinfrarepresentació d’homes cuidant,etc.),com mostren alguns exemples

d’imatgesacontinuacióextretesdelsfacebooksdediferentsàmbitsdel’Ajuntament,onnoméses

visibilitzenhomesendeterminadesactivitats:

3Veuretrípticidocumentde“Recomanacionsperunúsdelllenguatgenosexista”editatperl’AjuntamentdeVilanovaila
Geltrú als següent enllaç: (http://www.vilanova.cat/doc/doc_34145874_1.pdf;
https://www.vilanova.cat/doc/doc_11393928_1.pdf)
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Totiaixò,entermesgenerals,espercepunesforçperdefugirelsestereotipsdegènerecom

succeeix,perexemple,alesxarxessocialsdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú,ons’observal’ús

d’imatgesquetrenquenambestereotipsirolsdegènerecom aquellesquevisibilitzenlesdones

enactivitatsiprofessionsassociadestradicionalmentalgèneremasculí.

Cal,doncs,la implementació d’una política unitària en relació a l’ús d’un llenguatge iuna

iconografiainclusivainosexista,quetrenquiambelsestereotipssexistesielsrolsdegènere

imposatspelsistemapatriarcal,oferintunimaginaridiversenelquetoteslespersonespuguin

veure’sisentir-serepresentades.

6.1.4.Formaciódelpersonalmunicipalenpolítiquesdegènere

Enrelacióalaformaciódelpersonaldel’administraciósobreequitatiperspectivadegènereen

sentitampli,nonomésformacióreglada,lespersonesquehanrespostelqüestionariindiquenel

següent:unagranpartdelespersonesenquestades(67,6%)afirmentenirformacióenequitati/o

perspectivadegènere.D’aquestpercentatge,un19,1%consideraqueentésuficientinovoltenir-

nemés,mentrequeel48,5% voldriatenirunaformaciómésprofunda.Encanvi,el34,3% noté

formació en equitatiperspectiva de gènere.D’aquestes persones,el25,5% es mostren

interessadesenrebreformaciómentrequeel8,8% consideraquenoésnecessàriaaquesta

formació peraldesenvolupamentdelessevesfuncions.Pertant,un74% delespersones

enquestadesesmostreninteressadesenrebreformaciósobreperspectivadegènere(un25,5%

perquènoenteneniun48,5%peraprofundirenlatemàtica).

Enrelacióalgèneredelespersonesquehanrespost,el72%delshomesexpressatenirformació

enequitatoperspectivadegèneredavantun28%quenoenté.Enelcasdelesdones,un64,29%

delesdonestéformacióenfrontd’un35,71%quenoenté.Segonslesrespostesdelespersones

enquestades,s’observaunaformaciómenorenperspectivadegènereenlesdones.Noobstant,

ésimportanttenirencomptequelesrespostesobtingudesenelqüestionarisónd’un61,76%de

dones(42respostes),un36,76% d’homes(25respostes)iun1,47% d’unapersonaqueno

s’identifica amb elgènere binari(1 resposta).Pertant,la informació obtinguda potestar

esbiaixadaperladiferènciaderespostesdonadesentreambdósgèneres.Amésamés,desd’una

perspectivadegènere,s’haanalitzatquelesdonessolensermésautocrítiques,podent-sedonar

unainfravaloraciódelsseusconeixementsenlamatèria.Tambésónmésconscientsperlaposició

que ocupen de lesdificultatsimancancesen aquestàmbit.Aixímateix,s’observa que el

percentatgedeformacióésmenorenambdósgèneresencomparacióambelsresultatsobtinguts
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alPlaperlaDiversitatSexual,AfectivaideGèneresobrelaformacióenperspectivaLGBTI,potser

perlaformacióques’hafetanivelld’Ajuntamentenaquestsentitalsdarrersanys.Respecteala

personaques’identificaenl’opciódegènerenobinari,téformacióenequitatoperspectivade

gènereiafirmavoler-hiaprofundirmés.

D’altrabanda,el36%d’homesconsideraquenonecessitaformació(el66%perquèconsideraque

entésuficientiel33,33%perquècreuquenoésnecessàriaperlessevesfuncions)davantd’un

64%quevolmésformació.Enelcasdelesdones,nomésel23,81%consideraquenonecessita

formació(el70% perquèjaentéiconsideraquenorequereixdemésaprofundimentiel30%

perquèvaloraquenoésnecessàriaperaldesenvolupamentdelessevesfuncions),iun76,19%sí

quevolseguirformant-se.Aixídoncs,lesdonesexpressenmésvolerformar-seoseguir-se

formant,sensehaver-hidiferènciessignificativesentreambdósgèneresenrelacióalsmotiuspels

qualsnovolenseguiramblasevaformació.

Fentunaanàlisiperàrees,s’obtélasegüentinformacióapartirdelesrespostesobtingudesenel

qüestionari.

_ Tantal’Alcaldia(1resposta)com al’àread’Equitat(1resposta)il’àreadePromoció

Econòmica(1 resposta),el100% téformació.Mentrequeel100% del’Alcaldiavol

aprofundir-hi,l’àrea d’Equitatil’àrea de Promoció Econòmica consideren que tenen

suficientformació.Encanvi,al’àread’Urbanisme(1resposta),el100% notéformació

peròestàinteressadaenrebre-la;

_ Tantal’àreadeServeisSocials(2respostes)com al’àread’Esports(2respostes),el100%

téformació,un50%volaprofundir-hiiun50%consideraqueentésuficient.Encanvi,a

l’àreadeParticipació(2respostes),el100%téformacióivolenaprofundir-hi;

_ Al’àreadeMediAmbient(3respostes),el100%tenenformació.D’aquest100%,un66,66%

volencontinuarrebentformació.Encanvi,al’àreadeSalut(3respostes),el66,66% té

formacióiconsideraqueéssuficientfrontel33,33%quenoentéperòvoltenir-ne.D’altra

banda,al’àreadeServeisTerritorials(3respostes),el66,66%disposadeformació,peròel

100%voltenir-nemésomostrainterèsenrebre’n;

_ Al’àreadeJoventut(4respostes),el75%téformaciódavantd’un25%quenoenté,però

el100% delesrespostesconsideranecessarirebreformacióoampliarlaquejatenen.

D’altrabanda,al’Oficinad’AtencióCiutadana(4respostes),el75%notéformació,iel25%

queentévoltenir-nemés.Delespersonesquenoentenen,el66,66%mostrainterèsen

rebreformació.Pertant,un75%volmésformacióenperspectivadegènere;

_ Al’àreadeRecursosHumans(5respostes),el80%téformacióiun75%volampliar-la.Del

20%quenodisposadeformació,el100%esmostrainteressadaenrebre’n;

_ Al’ÀreadeSeguretatCiutadana(6respostes),el50%téformaciódavantdel’altrameitat

quenoenté.Noobstant,el100%volentenir-neocontinuarformant-seenperspectivade

gènere;

_ Al’àread’Educació(9respostes),nomésel44,44%téformacióenequitatoperspectivade

gènere(un75%volaprofundir-hiiun25%creuquejaentésuficient)davantd’un55,55%

quenotéformació.Delespersonesquenodisposendeformació,un60%nocreuque

siguinecessàriapeldesenvolupamentdelessevesfuncionsinomésun40% estaria

interessadaenrebre’n;

_ Alacategoriad’Altres(9respostes)un66,66% téformació(un83,33% voltenir-nemés

davantd’un16,67%queconsideraqueentésuficient)iun33,33%noentenenperòvolen

tenir-ne.Nohihaningúnoconsideriinnecessaritenirformacióperaldesenvolupamentde

lessevesfuncions,iun88,88%delespersonesestaninteressadesenrebreformacióo

continuaraprenentsobrelatemàtica;
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_ Perúltim,al’àreadeCultura(12respostes),el75%téformació(un66,66%volaprofundir-

hidavantd’un33,33%quecreuquetésuficient).Del25%quenotéformació,un33,33%

mostrainterèsentenir-nedavantd’un66,66%queno.Pertant,un58,33%volentenirmés

formacióorebre’n.

Aixídoncs,lamajoriad’àreestenenformacióenequitatoperspectivadegènere,aixícom també

volenseguiraprofundint-hiovolenformar-seencasquenotinguinconeixementssobrelamatèria.

Caldestacar,però,queenalgunesàreesnoespodenanalitzardeformavàlidaelspercentatges

obtingutspermancaderespostes,havent-hinomés3àreesquetenen9omésrespostes.

D’altrabanda,ésimportantassenyalarquel’àread’Educaciómostraunatendènciadiferentals

altresàmbitsjaquetémenysformacióitambéunpercentatgederespostesmajordepersones

queno volen rebre’n.Tambédestacaelbaixpercentatgedeformació en l’àreadeServeis

d’AtencióalesPersonesid’Urbanisme(totiqueelnombrederespostesésinsuficient)peròhiha

un interès majoren rebre’n.Totiaquestes dades,un amplipercentatge de les persones

enquestadestenenformació,aixícom tambéconsiderennecessariaprofundir-hisientenenoes

mostreninteressadesenobtenir-nesinodisposend’ella.

Lanecessitatdeformacióésunadelesdemandesprincipalsquefaelpersonaldel’administració,

sentespecialmentimportanttransversalitzarlaperspectivadegènereatoteslesàrees,polítiques

iprogrames,com jas’hacomentatanteriormenticom il·lustrenalgunesrespostesextretesdel

qüestionari:«calformacióatotselsdepartamentsisensibilització(...)»,«quelaformaciósiguiper

toteslesàrees»i«tothom del'ajuntamenthauriadepassarperformacióenquantalaperspectiva

degènere».

Tambéconsiderenquepoderseguirformant-sepermetcobrirlessevesnecessitatsenmatèria

d’equitat,prendreconsciènciadelesdesigualtatsexistentsentrehomesidonesiaugmentarla

sensibilitzacióamblatemàtica.«Necessitariaformar-meenqüestionslegalsianivellconceptual.

Tenim l'experiència,peròdevegadesnosabem posar-linom alesdesigualtats»o«(...)M'aniriabé

fer-nedellenguatgenosexistaidemicromasclismes...totelqueensfaciadonardecom tenim

d'interioritzatelmodelpatriarcalenpràcticamenttoteslesnostresaccions»sónalgunsdels

exemplesdelesrespostesalsqüestionarisadministrats.

Perúltim,valorenquelaformacióserveixperapoderduratermeaccionsefectivesqueofereixin

lapossibilitatd’uncanvireal,sentunexempled’aixòlarespostasegüent:«Perestarsempreatenti

incorporarnousenfocamentsinovesmiradesquepodenmodificarlesdiferentsactuacions».
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6.2. Anàlisidelsdiferentsàmbits

Acontinuació,espresentenelsresultatsdeladiagnosimunicipalenrelacióadiferentsàmbits

socials:laboral,esportiu,del’espaipúblicil’urbanisme,delasalut,d’acciósocialiciclesdevida,

delaparticipacióilacultura,educatiuidellleureidelsmitjansdecomunicació.Aquestapartdela

diagnositécom aobjectiuconèixerlesprincipalsproblemàtiques,necessitatsipropostesen

relacióalesdesigualtatsdegènereentotselsàmbits(objectiu3).

6.2.1.Àmbitdeltreball

Treballdemercat

Lesdesigualtatsdegènereenlaparticipacióenelmercatdetreballsónessencialsd’abordarja

queelmercatlaboralésunmitjàdevida,deconeixences,decreixementpersonalid’identitat.Per

tant,lesdiscriminacions,sobrecàrreguesdefeina,l’ocultació d’altresnecessitatsdevida,la

precarietatilavulnerabilitat,elsriscoslaboralssónqüestionsquecaltenirencompteal’hora

d’elaborarunplad‘igualtatd’oportunitatsentrehomesidones.

Acontinuació,espresentaunresum delesprincipalsdadesanivelldedesigualtatsdegènereen

laparticipacióenelmercatdetreball,tenintencomptequelapoblacióactivaal2017aVilanovai

laGeltrúpresentaunadiferènciad’un5%entrehomesidones,sentlapoblacióactivamasculina

majorquelafemenina,ambun71,3%d’homesi66,6%dedones.

Relaciód’activitatregistradapergènere.Any2017

Font de les

dades:Hermesinfogràfics.DiputaciódeBarcelona.

Siobservem lesdiferènciesperedat,l’últim trimestredel2017lapoblacióactivafemeninaés

superiorenelsgrupscompresosentre16i44anys,mentrequelapoblacióactivamasculinaés

mésaltaenelsgrupsentreels45iels64anys.

Nombredepersonesdepoblacióactiva4aVilanovailaGeltrúpel4rttrimestredel2017

Edat Homes Dones Total

De16a24anys 803 965 1.768

De25a34anys 2.581 2.967 5.548

De35a44anys 4.380 4.585 8.965

De45a54anys 4.314 4.194 8.508

4Esconsiderapoblaciópotencialmentactivatotaaquellasituadaentreels15iels64anys,jaqueestrobaenedat
detreballar,independentmentdesitreballenono.
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De55a64anys 2.928 2.852 5.780

TOTAL 15.006 15.563 30.569

Fontdelesdades:IDESCATencol·laboracióamblaXarxad'ObservatorisdelDesenvolupamentEconòmicLocal,a

partirdelaTaxad'aturregistraldelDepartamentd'EmpresaiOcupació,ilaMostradeVidesLaboralsdelaSeguretat

Social

LapoblacióinactivaaVilanovailaGeltrúal2017presentaunadiferènciad’un4%entrehomesi

dones,sentsuperiorlapoblacióinactivafemenina,ambun30,6%d’homesi34,5%dedones.

Simirem anivellcatalà,elgruixdepersonesinactivessónpersonesjubiladesoprejubilades(4de

cada10),queenelcasdeVilanovaperferelcòmputs’handescartat.Elsegontipusd’inactivitat

mésfreqüentésladedicacióatasquesdelallar(2decada10).Acertadistància(1,5decada10)

hihalespersonesqueesdediquenaestudiariaquellesquetenenalgunamenadepensióoque

tenen declarada una incapacitat.En darrerterme,aproximadamentun 2% declaren altres

situacions,com araeltreballinformal.Trobem doncsquela“inactivitat”amagasituacionsmolt

diferents,entrelesquals,destacaladelespersonesquenopodenfer-secàrrecdeduesfeines:

unaremuneradaiunanoremunerada-domèsticaodecuradepersonesdependents-ique,per

tant,esdediquennomésaaquestasegona.Elcol·lectiudedicatalestasquesdelallarrepresenta

unterçdelesdones,mentrequenomésun4% delshomes.Aquestasituacióevidenciauna

importantdesigualtatpelquefaal’autonomiaeconòmicad’ambdóssexesialapossiblecàrrega

detreballsnoreconeguts.Ensentitoposat,lespersonesambunapensiódejubilació-i,pertant,

unarendagarantidasuficientmalgratquejanopuguintreballar-representenel63%delshomesi

nomésel32%delesdones(IQObservatori,2017).

EnrelacióalapoblacióocupadaaVilanovailaGeltrú,veiem quehihaunadiferènciade7,2%entre

homesidones,sentlataxad’ocupaciódelshomesun61,8%iladelesdones54,6%.

Unadelesqüestionsquesesenyalenenelsgrupsdediscussió ientrevistesquedificulta

l’ocupaciófemeninaésladiscriminacióenelsprocessosdeseleccióperlamajorcàrregadeles

doneseneltreballreproductiuidecuresquehihaoqueespressuposa,talcom escomentaa

continuació:

“LesETTsdiscriminendonesjustificantquetenenmajorabsentismelaboral.”
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(GD_àmbitlaboral)

“Enl’administraciópúblicanoespreguntasobrematernitatnisobreparella,

peròalaprivadasi(potserdemaneradirectano,peròespregunta).”

(GD_àmbitlaboral)

EnrelacióalapoblacióaturadaaVilanovailaGeltrú,veiem quehihaunadiferènciade2,5%entre

homesidones,sentlataxad’aturdelshomesd’un9,5%delshomesiladelesdonesd’un12%.

Sianalitzem l’evoluciódel’aturregistratpergènere,observem quepràcticamentdurantelsúltims

13anysl’aturmasculíhaestatigualoinferioralfemení,excepteenelstresprimersanysdelacrisi

econòmicaenquèelmasculíeralleugeramentsuperioralfemení.

Evoluciódel’aturregistratpergènere.Mitjanaanual

Homes Dones

Fontdelesdades:Hermesinfogràfics.DiputaciódeBarcelona.

Anivelld’edat,observem quelafranjad’edatd’entre16i24anysésunaexcepciósentl’atur

masculí(18,68%)superioralfemení(13,06%).Lafranjad’edatonhihamajordistànciaentre

homesidoneséslafranjade55a64anys,sentladiferènciadegairebé11punts.Calteniren

comptequeaquestafranjad’edatéslaqueregistraunaturdemésllargaduradaiésclauenla

retribuciódelapensiódejubilacióposterior.

Poblacióaturada5peredatisexeaVilanovailaGeltrú.Desembre2017

Edat Homes Dones Total

De16a24anys 18,68% 13,06% 15,61%

De25a34anys 11,70% 13,72% 12,78%

De35a44anys 9,11% 12,02% 10,60%

De45a54anys 11,54% 15,19% 13,34%

De55a64anys 16,84% 27,73% 22,21%

5Lapoblacióaturadaésaquellaqueestrobaentreels16iels65anysqueestàsensefeina,disponiblepertreballar
icercantocupació.
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TOTAL 12,28% 16,14% 14,24%

Fontdelesdades:IDESCATencol·laboracióamblaXarxad'ObservatorisdelDesenvolupamentEconòmicLocal,a

partirdelaTaxad'aturregistralielsaturatsregistratsdelDepartamentd'EmpresaiOcupació,ilaMostradeVides

LaboralsdelaSeguretatSocial

Enaquestsentit,enelsgrupsdediscussióientrevistess’apuntaqueenelsprogramesmunicipals

depromocióeconòmicaofertsalapoblaciódemésde45anyshihamajoriadedones.Elperfilde

donesqueestrobenenaquestsprogramesesdetallaacontinuació:

“Sobretotsóndonesnoquetreballavendesd’abansdecasar-seoque

treballavenpociamblacrisibusquenfeina.Moltestenenpocaformacióipoca

experiència.”

(GD_àmbitlaboral)

Entrelapoblacióactivad’origenestranger(2.450persones),l’aturésméselevatqueenlarestade

població,sentdemitjanaun28,44%.Laquantitatd’homesidonesal’atursónsimilars.Totiaixò,

caldriacomparar-lesamblaquantitatdepoblacióactivad’homesidonesd’origenestranger,per

saberel%d’aturd’unsialtres.Nos’hantrobataquestesdadesdesagregadespersexe.

PoblacióaturadaestrangeraaVilanovailaGeltrúl’any2017

Homes Dones Total

353 344 697

Fontdelesdades:Departamentd'EmpresaiOcupació.

Uncopanalitzadeslesdesigualtatsanivelldeparticipacióenelmercatdetreball,passem a

analitzarlesdesigualtatsdegènereenlescondicionsdetreball.Tresdelescondicionslaborals

quemésdeterminenelbenestardelespersonesilasatisfaccióamblafeinasón:eltipusde

jornada,latemporalitatenlacontractacióielsalari.

Donatquenoexisteixenlesdadesanivellmunicipaldelapoblacióocupadapertipusdejornada,

espresentenlesdadesd’àmbitcatalà.

El22,2%delesdonesiel7,3%delshomesquetreballenhofanatempsparcial.Aquesttipusde

jornadatéunimpacteimportantsobrelescondicionsdevidadelespersonesquehitreballen,ja

queimplicaunamenorremuneracióimenorsdretssocials,principalmentméspossibilitatdeno

tenirpensiódejubilació,odetenir-lainsuficient.Talcom sesenyaladesdel’IQObservatori(2018)
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“lesdesigualtatsdegènereenlesjornadesatempsparcialpodenserdegudesadiversosfactors:

d’unabandaaprejudicissexistesenelprocésdecontractació;peròtambéaquèlesdones,al

margedeltreballforadelallar,tenenassignadesunamultituddetasquesmés,lesdel’espai

privat,perherènciahistòrica,quefanquerenunciïnaunamajorparticipaciólaboral”.

Observem anivelldecontractacióque:

_ Lacontractaciórealitzadaéssobretottemporal,sentlacontractaciódetreball

indefinitminoritari,tansols144contractesde1.628aldesembredel2017.

_ Delscontractesindefinitsrealitzats,un47,22% hanestatperdonesiun52,77%

perhomes.Aquesta proporció s’inverteix pelque pertoca a la contractació

temporal,sentun52,06% delesdoneslesquetenencontractestemporalsiun

47,94%delshomes.

_ Elsectordeserveiséselqueméscontractaciógenera,ambunacontractaciódel

84%anivellmunicipaldurantl’any2017.

TipusdecontractaciórealitzadaaVilanovailaGeltrú.Desembre2017

Tipusdecontracte Homes Dones Total

10Ordinaritempsindefinit 4243 85

11Fomentdelacontractacióindefinida 1 1 2

12Indefinitminusvàlids 2 0 2

40Convertitsenindefinits 3125 56

50Obraoservei 194 226 420

51Eventualscircumstànciesproducció 483 470 953

52Interinitat 28 72 100

53Temporalsbonificatsminusvàlids4 0 4

54Inserció 0 0 0

55Relleu 0 0 0

56Jubilacióparcial 0 0 0

57Substituciójubilació64anys 0 1 1

58Pràctiques 2 1 3

59Formació 0 1 1

60Altres 0 1 1

TOTAL 787 841 1.628

Fontdelesdades:Departamentd'EmpresaiOcupació

Enlacontractaciórealitzadaapersonesd’origenestranger,tantenlamodalitatdecontracte

temporalcom enlaindefinida,laproporciódecontractesfetsahomeséssuperioradesembre

2017.

Contractaciórealitzadaperestrangers.Desembre2017

Modalitat de

contracte
Homes Dones Total

Indefinit 14 10 24

Temporal 129 103 232

TOTAL 143 113 256

Fontdelesdades:Departamentd'EmpresaiOcupació.

Donadalamancançadedadessobrebretxasalarial6municipals,hem analitzatlesdadesd’àmbit

6
Labretxasalarialpotcalcular-seapartirdel’horatreballada.Enaquestcàlcul,labretxaésmenorquequan
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català.Labretxasalarialel2015,segonsl’IDESCAT,eradel13,9%.Elsectoronlabretxadegènere

ésméselevadaésalarestauració,serveispersonalsivendesambunabretxadel25,5%,seguida

delacategoriaoperadors/esd’instal·lacionsimaquinàriaimuntadors/es,ambunabretxade

gèneredel20,4%,iperlacategoriadedireccióigerència,ambun20,2%debretxa.L’ocupacióonla

diferènciaentreelguanyperhoratreballadadelesdoness’acostamésalguanydelshomesper

horatreballadaésentreelpersonaldelesprofessionscientífiquesitècniques,ambun10,4%de

bretxa.

AVilanovailaGeltrú,enelsgrupsdediscussióesconsideraqueaquestabretxasalarialesmanté

enl’administraciólocaliforadelamateixaicondicionalesdecisionsfamiliarsqueesprenenen

parellesheterosexuals,sentsovintlesdonesquidemanenmésreduccionsdejornada,permisoso

excedènciesperlacurad’altresorenuncienalafeinasialgús’hadefercàrrecd’unapersona

depenent.

Perúltim,espresentaunresum delesprincipalsdadesanivellvilanovídelasegregacióanivell

vertical7ihoritzontal8pergèneredelmercatdetreball.

Nombred’homesidonessegonscategorieslaborals,2017

Homes Dones Total

Personesdirectoresigerents 878 238 1.115

Tècniquescientífiques 2.298 3.027 5.325

Tècniquesdesuport 2.554 1.291 3.845

Empleadesadministratives 1.347 2.372 3.719

Treballadoresdeserveis 2.342 3.442 5.784

Treballadoresqualificadesprimari 239 .. 239

observem elssalarisanuals,donadalafeminitzaciódelscontractesatempsparcial.
7

Lasegregacióverticalespresentaquanundeterminatcol·lectiuosectorpoblacionalesconcentraenelsnivells
inferiorsdel’escalaocupacionaloenelsnivellsmésbaixosdelescategoriesprofesionals.
8

Lasegregacióhoritzontalesdonaquanundeterminatcol·lectiuosectorpoblacionalesconcentraenunes
branquesd’activitatosectorsocupacionalsiestrobatotaloparcialmentexclòsdelaresta.
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Artesanes itreballadores qualificades

indústria

2.157 268 2.425

Instal·ladoresimuntadores 1.848 193 2.041

Ocupacionselementals 669 1.458 2.126

Ocupacionsmilitars .. .. ..

Total 14.353 12.288 26.641

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE.

Nombred’homesidonessegonssisónempresàries,assalariadesoaltres.2017

Empresariat

amb

personal

assalariat

Empresariat

sense

personal

assalariat

Persones

assalariades

fixes

Persones

assalariades

eventuals

Ajuts

familiars

Membres de

cooperatives

Total

Homes 1.255 1.270 10.015 1.682 .. .. 14.353

Dones 500 798 8.647 2.160 .. .. 12.288

Total 1.755 2.068 18.662 3.842 209 .. 26.641

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE.

Lesprincipalsconclusionsanivelldesegregacióverticalsón:

_ La segregació verticalsegueix sentuna realitata nivellvilanoví,amb una

diferènciadequasieltripled’homesocupantcàrrecsdedireccióigerènciaquede

dones.Aquestasegregaciótambécomportadiferènciesdecondicionslaborals,

sentelscàrrecsambmajorsouaquellsocupatsmajoritàriamentperhomesi

viceversa.

_ Anivelld’empresariat,observem queladiferènciaentrehomesidonesésmajor

quansónpersonesempresàriesambpersonalassalariatacàrrec(1.255homes

enfront500dones)quequansónpersonesempresàriessensepersonalassalariat

(1.270homesenfront798dones).

_ Caldestacarperòqueanivelldetècniquescientífiqueshihamésdonesque

homes,quecorresponalatendènciadelsúltimsanysd’unamajorproporcióde

donesqued’homesambestudisuniversitaris.

Enelsgrupsientrevistes,hihalapercepcióquearrandelacrisieconòmicainiciadael2008,més

doneshanposatenmarxanegociscom aformaperconciliarelsdiferentsespaisdelavida.

Aquestfetpotajudaratrencarelsostredevidredel’àmbitlaboral,talcom s’expressaa

continuació:

“Algunesdones,arrandelacrisi,hanposatenmarxaelseupropinegociper

poderconciliar.Donesformadesenemprenedoriafemeninaperflexibilitat.”

(GD_àmbitlaboral)

Anivelldesegregacióhoritzontal,lesprincipalsdadesindiquenque:

_ La segregació horitzontalsegueixsentuna realitata nivellvilanoví,tantper

sectors com perbranques d’activitatamb sectors altamentmasculinitzats

(construcció, agricultura, indústries manufactureres, transport, serveis de
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tecnologiesdelainformacióiinformàtica,activitatsfinanceresid’assegurancesi

activitatsartístiques)isectorsfeminitzats(sectorserveisespecialmenttreball

domèstic,serveispersonals,activitatssanitàries,educació,comerçaldetall/a

l’engròsiactivitatsadministratives).

_ Lesbranquesd’activitatonhihamenyssegregaciósónhostaleria,administraciói

enlesactivitatsprofessionals,científiquesitècniques.

_ Observem queelsectordeserveiséselprincipalsectord’ocupació,sobretotper

lesdones,ocupant-loun90,47%delesdonesiun63,26%delshomes.

NombredepersonestreballadoresdeVilanovailaGeltrúpersectorsd’ocupació.2017

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Homes 247 3.596 1.430 9.080 14.353

Dones .. 855 228 11.117 12.288

Total 334 4.451 1.659 20.196 26.641

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE.

NombredepersonestreballadoresdeVilanovailaGeltrúpersectorsd’ocupació.2017

Homes Dones Total

Agricultura,ramaderia,silviculturaipesca 247 .. 334

Indústriesextractives .. .. ..

Indústriesmanufactureres 3.246 774 4.020

Subministramentd'energia elèctrica,gas,vapori

airecondicionat

.. .. ..

Subm.d'aigua;activit.de sanejament,gestió de

residusidescontaminació

.. .. 219

Construcció 1.430 228 1.659

Comerçal'engròs/detall;reparaciódevehiclesde

motorimotocicletes

1.257 2.373 3.631

Transportiemmagatzematge 1.155 244 1.400

Hostaleria 1.159 975 2.134

Informacióicomunicacions 435 214 649

Activitatsfinanceresid'assegurances 573 367 940

Activitatsimmobiliàries .. .. 217

Activitatsprofessionals,científiquesitècniques 769 810 1.579

Activitatsadministrativesiserveisauxiliars 331 603 933

Administraciópública,defensaiSeguretatSocial

obligatòria

753 877 1.630

Educació 951 1.841 2.792

Activitatssanitàriesideserveissocials 665 1.436 2.101
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Activitatsartístiques,recreativesid'entreteniment 420 264 683

Altresserveis 431 565 996

Activ.dellarsqueocupenpers.dome.oprodueixen

béns/serveisd'úspropi

.. 439 474

Organismesextraterritorials .. .. ..

Total 14.353 12.288 26.641

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE.

Pelquepertocaalsplansd’ocupacióques’ofereixendesdel’administració,esdetectaaquesta

segregacióocupacionalpergènereamblespersonesques’hiinscriuen:

“Alesformacionscapacitadoresestem intentantquehihagihomesidones.

Noobstantaixò,enelsplansd’ocupació,peradministracióhihasobretot

dones,perpaletaoperlabrigadahihasobretothomes.”

(GD_àmbitlaboral)

Calsenyalarquelasegregacióhoritzontalnoéssimplementunaespecialitzacióodivisióde

tasques,sinóquelesactivitatsfeminitzadesoocupadesmajoritàriamentperdonestenenpitjors

condicionslaboralsquelesmasculinitzades.Esposaespecialmentl’accentenelsgrupsde

discussióenlaprecaritzaciódeltreballdomèsticidecures,queésl’ocupacióambmésdiferència

entrehomesidonesocupades,sentlesdonesmajoria.Esparladelanecessitatdedonarvalora

aquesttreball,tantelqueesfadeformaremuneradacom elqueesfadeformanoremunerada

dinslesllars,igualquetambés’apuntaalesmocionsaprovadesperl’Ajuntament.Talcom

s’il·lustratotseguit:

“Joaquíanava,anivelllaboral,segueixensortintlesmateixesdades,elssalaris,

tantspercent,enelsmateixosespaisdefeina,d’acord,peròsegueixen

desvaloritzadestotalmentlesfeinesreproductives.Hihamoltesdonestreballant

ambllarsquenoestandonadesd’alta,quesegueixentreballantennegre,a

vegadesademandadelapròpiadona,perquènolisurtacompte.Lasituació

segueixsentmoltperversa,perquèhanregulatunacosa,peròfinsaquinpuntels

surtacompte,ambdonesqueporten40anysfentaquestafeina...Oquantagent

tenim cuidantgentgran,majoritàriamentmigrants,ambsalarismoltbaixosiamb

unafeinafísicamentmoltdura.Sihihaguessinméscentresdedia,iambuna

formacióquepodrienferaquestesdonespertreballarenaquestscentresdedia,

perquètotaquesttreballestàcobrintunesdeficiènciesdelsserveispúblics.”

(GD_entitatsfeministes)

Enelsgrupsdediscussióientrevistes,s’indiquenalgunesbarreresquedificultentrencaramb

aquestasegregacióhoritzontal.AVilanovailaGeltrú,aquestasegregacióhoritzontalestàpresent

enelsprocessosdeselecció,estipulantdirectaoindirectamenttreballsperhomesitreballsper

dones,talcom s’il·lustraacontinuació:

“Enlesofertesdetreballs’especificaelsexeperpresentarcandidaturaperpart

d’algunesempreses,totIseril·legal.Desdel’Ajuntamentesvaeliminarelsexe

com acomponentdelesofertesfa10anys.Hihauriad’haver,amés,unallei

deCVcecperdonaroportunitats.”

(GD_àmbitlaboral)
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“Enselecciódepersonalalesempreses,encaraquenohoposinenlesofertes,

busquenunnoiounanoia.Aixòprodueixoficissegregats.Enelsoficisde

donestambéhihahomes,peròenelsoficisd’homesnohihadones.”

(GD_àmbitlaboral)

D’altrabanda,esposal’accentenquè,siunadonaestàenunsectorfortamentmasculinitzat,el

nivelld’exigènciacapaellaéseldoblequecapaunhomeitémajorsdificultatsperpromocionar:

“Pensoqueunaaltracosaésque,enaquestsgrupslaboralstanmasculins,les

doneshandedemostrarelquevalen,elquesón,doblementdelquehofanels

homes,perquèselesqüestiona.Hohandedemostrarcontínuament.”

(GD_grupdedones)

Aquestasegregaciólaboralesconsideraenlesentrevistesigrupsdediscussióquecaltreballar-la

desdel’escolatrencantamblasocialitzaciódegènerededeterminadesprofessions,potenciant

l’aprenentatgedecompetènciesihabilitatsdiverses,desmuntantelsimaginarisiestereotips

socialsanivellprofessionaliambunaorientacióvocacionalconscientd’obrirpossibilitats,talcom

sesenyalaenelsegüentliteral:

“Ydespuésestáeltemadelafamosaigualdaddeoportunidades,cuandoamí

medigan,porejemplo,unaingeniera,queamímehablandeigualdadde

oportunidadescuandoestoyenelúltimopeldaño,cuandoestoyenlaúltima

entrevistadetrabajo,amínomesirve,laigualdadtienequeserdesdeel

primerpeldaño.Yqueesoyapuedeserunaintervencióndesdeunaescuela,

orientaciónvocacional,eso,esaigualdaddeoportunidadesenelúltimo

peldañoesloquejustificaeldiscursodelosvaronesde‘no,no,amímees

igualqueseaunhombreounamujersidesempeñabiensutarea,meesigual’.

Mentira,porquedesempeñarbienunatareatambiénestrabajarenequipo,

organizartutiempo,conciliartutiempo.Todoesecontextolaboralqueel

hombreyalotienedehaceañosvividoyaprendido,lamujernolotiene.Nole

hanpermitidoentrenarselaboralmente,elhombrevieneentrenadodesiglos.

Entonces,igualdaddeoportunidadesbien,desdecuando,ytrabajarlanosólo

comofinalidad,sinocomounmedio,paraquenohayaviolencia,paraquehaya

equidad,paraquenohayabrechassalariales.”

(GD_grupdedones)

“Buscarreferentshistòricsdedonesenfeinesd’homes.Perexemple,enla

tecnologia.Atravésdel’educacióespottrencaraquestasegregació.Caldonar

referents.Tambécalincidirenlesactivitatsextraescolars,eneltipusde

joguines,etc.Calfomentarquelesnenesfacinactivitatsd’aprenentatges

tradicionalmentmasculinsiqueelsnensenfacindefemenins.S’had’anar

mésenllàdelesconstruccionsculturals.”

(GD_àmbitlaboral)

Pertaldepoderpal·liarieliminarlesdesigualtatsdegènere,esconsidera,enelsgrupsde

discussió,quecalenmésdonessindicadesiambcàrrecs,pertaldetenirpresentslesdesigualtats

degènereenlesnegociacionsielsconveniscol·lectius.Esconsideraqueelssindicatsestan

masculinitzats,sobretotelscàrrecsmésalts,com passaenlamajoriadellocsdepoder,talcom

escomentatotseguit:

“Quihihaal’horadefirmarconvenis?Sobretothomes.Calmésdonesales

capçaleressindicals.Taulesparitàriesdenegociació.”
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(GD_àmbitlaboral)

Perúltim,calesmentarenrelacióalesdonesmigrades,queesdetectendiferentsestereotipso

prejudicisiformesd‘intervencióques’estanduentatermequepressuposenalapràcticaperdreel

potencial i els coneixements d’aquestes dones, realitzant treballs pels quals estan

sobrequalificadesofentcursosquenoelssónútils,perquèlescapacitenperqüestionsqueja

estancapacitades.Hihaunasegregacióhoritzontalenl’imaginaricol·lectiuqueorientaaquestes

donescapacertssectorsotreballs,especialmentcapalsectordecuresieltreballdomèstic,tal

com escomentaenelssegüentsfragmentsd’entrevista.Aquestesdonesdoncspateixenuna

doblediscriminació,degènereIdeclasse.

“Ellaquanvaarribaraquívacomençaratreballardecuidadora,peròteniaun

CVanivellacadèmicbastantmésespectacularqueelmeuiniellagenerava

l’opciódebuscarfeinanienlaperspectivadelarestaaquestapossibilitat

existia.Noperquè,perquèaquestafeinaéstotalmentdigne,però…igualquehi

haunserveid’orientacióambjoves,potsertambéestariabéfer-hoperdones.”

(GD_entitatsfeministes)

“Joséquealgunavegada,anivelldeVilanovaasenyoresd’altrespaïsosse’ls

hihaofertformacióambcuinaicosesdomèstiques,queclarsiaquestes

senyoresalgunacosacontrolenésprecisamentaixò,cuinaicoses

domèstiques.Ésinsultant,donesquefancuinaambdinersquenoteneniho

fanmoltbé.Llavorsjopensoqueseriamilloroferiraltrescoses,potser

aquestessenyoresquesóntanbonescuineres,se’lspodriaoferirformacióen

cooperatives,quepotserpodrienferunacooperativadepastissos,odecuina,

etc.ofinsitotdecosir,perquèsabencosirtambéiunacosaésfer-hoacasa

tevail’altrafer-hoambcooperatives.Ferunaformaciódecooperativesode

petitaempresa,elquesigui,quenoensenyar-lesacuinar,ihand’anaracuina

perquèsinónocobrenlaPIRMI.Perquèjoambunadonaquevaigteniracasa

perqüestionsvàries,parlantambellam’adonavaquejasabiafermoltescoses

ierenexplotadesperempresesoparticulars,perquèelshifaltaaquesta

capacitatd’autoorganització.”

(GD_entitatsfeministes)

Treballreproductiuidecures

Pelquefaalesdadesreferentsaladependència,perunabanda,ensmostrenlarelacióentreel

pesdepoblaciódepersonesenedatdetreballarilesqueno(menorsde16anysigentgran).A

VilanovailaGeltrú,l’índexdedependènciaglobalal2017ésde53,6,ipertant,per100persones

noactivesn’hiha46,4enedatdetreballar.L’índexdedependènciaéssuperiorendonesqueen

homes,sentun57,7perdonesdavantd’un50,3perhomes.Pelquefal’índexdedependència

juvenilisenil,al2016decada100personespotencialmentactivesenedatdetreballar,n’hiha23

quesónmenorsde16anys,i33quetenen65anysimés.Elsindicadorsdedependènciaa

VilanovailaGeltrú,segueixenunatendènciasimilaralarestadelterritori.Lesxifresdeles

tendènciesdedependènciadelapoblaciógranrespectelapoblaciójovesónmésaltesenles

donesqueenelshomes,jaquehihaméspoblacióenvellidafemenina.L’índexdedependència

senilenlesdonesal2016ésde35,ipertant,percada100donesenedatdetreballar,35,5té65

anysomés(enelcasdelshomesésde30)(VNGinclusió,2017).

Lacuraalespersonesdependentssesolgestionarpertresmitjans:atravésdelacurad’altres

personesdelafamília,atravésdelsserveispúblicsocomprantserveisprivats.Ladistribucióentre

elstressectorsésclauperentendrelesdesigualtatsdegènere.

Eltreballreproductiuidecuresdinslesfamílies,tantenl’àmbitcatalàcom vilanoví,segueix



46

recaientmajoritàriamentsobrelesdones,sensehaver-hiunacorresponsabilitzacióperpartdels

homesd’aquestafeinaiamblacorresponentsobrecàrregadetreballperlesdones.Aquesta

sobrecàrregatéunscostosanivelldesalutfísicaiemocional,dedisponibilitatpeltreballde

mercat,social(aïllament)ieconòmic,doncstotitreballarméshoreslesdonesqueelshomes,

granpartd’aquesttreballnoésremuneratnidónadretsaprestacionsiajudes.Elrepartimentila

valoraciód’aquesttreballdecuresesdevéunanecessitat.Enelssegüentsgràficss’observala

distribuciódeltreballreproductiuidecuresentrehomesidonesanivellmunicipalicatalà.

Nombred’homesidonescuidadores.2017

Homes Dones Total

Cuidaraunapersonamenorde15anys 5.069 6.744 11.813

Cuidaraunapersonaambproblemesdesalut 1.522 2.320 3.842

Tasquesbenèfiquesovoluntariatsocial 1.114 1.195 2.309

Encarregar-sedelamajorpartdetasquesdomèstiquesdelasevallar 8.448 19.170 27.619

Novarealitzarcapd'aquestestasques 13.703 6.797 20.499

Poblacióde16anysimés 26.595 28.015 54.610

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE.

Podem observaquelestasquesonhihamenysdiferènciaentrehomesidonesenelrepartiment

deltreballsónlesdecurademenorsde15anysilestasquesbenèfiquesovoluntariat,tasques

quesocialmentesconsiderenmésgratificants.Encanvi,lesmajorsdiferènciesentreelnombre

d’homesidedonesques’hidediquenesdonenenlestasquesdelacuradepersonesamb

problemesdesalutilestasquesdomèstiquesdelallar,quesocialmentesconsiderenmenys

satisfactòries.

Siobservem dinslesllarsladuradadelesactivitatssegonstipusdellarifamíliaanivellcatalà,les

dadesensindiquenque:

_ Hiha un augmentdeltreballreproductiu en les dones alpassarde llars

unipersonalsallarscompartidesambparelles,de3:38ha4:13h,mantenint-seles

horesdedicadesenelcasdelshomesmésomenysproporcional.

_ Lesllarsambparellesambcriaturesésonlesdonesdediquenméstempsal

treballreproductiuidecures,4:34h,encanvinoesdonaenelcasdelshomes,

sentlesllarsambparellasensecriaturesondediquenméstempsaltreball

domèsticidecures2:41h.Podríem conclourequehihaunadisminuciódel

repartimentdeltreballdecures,jadepersídesigual,ambelnaixementd’infants.

_ Lesllarsonlesdonesdediquenmenystempsaltreballreproductiuidecuressón

lesllarsunipersonals,onenprincipinohihatantacàrregadetreballalnohaver

curadetercerespersones.Encanvi,enelshomes,lesllarsontenenmenys

càrregadetreballreproductiuidecuressónlesllarsmonoparentals.
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Aquestadivergènciaenelrepartimentdelescuresdavantelnaixementd’unacriatura,espot

observartambéapartirdelesdadesdelspermisosdematernitat,queespodencompaginara

partirdeles6setmanesentreunoaltreprogenitor.Larealitatésquemenysd’un2%deparelles

heterosexualsoptenperrepartir-seelpermísdematernitat,gaudint-loenlamajoriadelscasosles

dones.D’altrabanda,enelsdarrersanys,s’haobservatundescensdedonesquegaudeixendel

permísdematernitat,quepotserdegutaldescensdelanatalitati/oalaprecaritzaciódela

posiciódelesdonesalmercatdetreball(IQObservatori,2018).

Dinselsgrupsdediscussióilesentrevistes,tambéespercepquemancaigualarelpermísde

paternitatambeldematernitatipotenciarelseuúsentreelshomes,talcom sesenyalaa

continuació:

“Alesdoneselshicostadeixarlescuresialshomeselshicostaagafar-les.

Leslleisnoacompanyen.Elpermísdepaternitat(com adeure,nocom adret)

hauriadeserigualqueeldematernitat.Culturalmentcalpotenciarqueels

homesutilitzinelpermísdepaternitat.”

(GD_àmbitlaboral)

Aquestatendènciadesobrecàrregadeltreballreproductiuidecuresdelsinfantstambéesveu

confirmada perles persones participants en els grups de discussió,que perceben que la

corresponsabilitatencaraésavuidiaunatendènciaminoritàriaiquelacuradelsinfants,sobretot

enlesprimeresetapes,recausobrelesdones.Enelsgrupsdediscussióilesentrevisteses
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reflexionasobrelesdiferentssolucionsexistentsipossiblesperajudaralacorresponsabilització

entrefamíliesiserveisidinslespròpiesfamílies,apostantperalgunescom araquelesllars

d’infantssiguinmésobertesiparticipativesocom elsgrupsdepaternatgeresponsableque

s’estanduentatermeaVilanovailaGeltrú:

“Apartirdel2013,apartirquevanéixerlamevafillaX,aquíesvangenerar

moltsgrupsdelactància,hihaunaxarxadegrupsdewhatsapp,perquè

funcionenperwhatsapp,demares,perquèbàsicamentsónmares.AVilanova

vemoltagentquanvolmuntarunafamíliaocom aprojectedevida,perquèés

pla,estàpropdelmar,etc.isóngentquenotéxarxaiaquestsespaisen

generen,queésunelementmoltpositiu,perquèhaapoderatamoltesdones

pertenirxarxadesuport,peròtambégeneracertaexclusivitatiexclou

l’educaciódesdelafamília,decorresponsabilitat,quenorecaiguinomésamb

lesdones.”

(GD_entitatsfeministes)

“Jocrecqueseriaméspràcticunaparticipaciódeparesimaresalesllars

d’infants,potserunconceptedellarsd’infantsmésobertiparticipatiu,perquè

queunadonaesquediacasacuidantquatrenens,quetampoccotitzaala

seguretatsocialiselipagaambnegre…Aquestessenyoresquetenencurade

nensacasa,potserpodrienferalgunafeinaalallard’infantscobrant,declarant,

cotitzantifentunafeinadesuport.”

(GD_entitatsfeministes)

“Quanunhomehadeserpareésunaoportunitat,sipodenentendrequeper

construirelvincles’had’estarpresent,igualquelaparella,sinohiets,nova.

Estem enunaetapa,queésunproblema,peròtambéésunaoportunitat.Hiha

bastantshomesqueestanal’atur,peraixòhem construïtaquestprojectedela

paternitatresponsable,queelshitreuaquestvincle,aquestahumanitatque

estavatapada.Sihihaabsènciatambédiucosesimarcalescriatures,quanun

nohiés,hihasensaciód’abandói,sihiés,isiéshomeenaquestcas,tambéli

canvienlespel·lícules.Sónvivènciespersonals,hihamoltd’emocional.Està

davantdetotdelasocietatgentquelesemocionsnose’lshihandenotar.

Hem d’anartreballantperaquí,humanitzar.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Pelquefaalespersonesqueajudenaltresllarspermotivacionspersonalsoaltruistes,d’àmbit

català,observem diferènciessignificativesentrehomesidones.L’atencióainfantsiapersones

adultesquehonecessitenésunadelesprincipalsdemandesquehiha,sentun14%delesdones

enquestadeslesqueajudavenenl’atencióainfantsdavantun8%delshomesi,enelcasdela

curadepersonesadultes,lesdonesdeclaravenhaver-nerealitzatenmésd’un10%,ielshomesen

mésd’un6%.Altresfeines,com prepararmenjars,anaracompraroferelmantenimentdelallar,

estantambéforçafeminitzades,mentrelesreparacionssóndutesatermeenmajorproporcióper

homes,existintunadivisiósexualdeltreballdinseltreballreproductiuidecures.
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En aquestmateixsentit,la majorcàrrega de les dones de la cura de menors ipersones

dependentsimplicarenúnciesimodificacionseneltreballdemercatquenotenenelshomes.

Davantlamancadepolítiquesdeconciliaciórealsiefectives,aquestamajorcàrregadetreball

reproductiuidecuresdelesdonescomportarepercussionsnegativesenlasevaparticipacióenel

mercatdetreballilaconseqüentpèrduadedretssocials,jaquegranpartdelsdretsilesajudes

econòmiques existents i,sobretotaquelles de més quantia econòmica,són contributives,

dependentsdelaparticipacióenelmercatdetreball.Amés,elfetd’haverd’agafarunaexcedència

odeixardetreballartemporalmentpottenirrepercussionsnegativesenlapromocióprofessional,

elmantenimentdelafeinaoelsoudelespersones.Davantd’aquestasituació,veiem com sónles

doneslesqueméssesacrifiquenperacuidarlespersonesdependentsdelallar.Així,un13,7%de

donesdiuenhaverdeixatlafeinaodemanatunaexcedènciapercuidarunapersonadepenentde

lallar,davantdel’1,3%delshomes.Partintd’aquestadada,veiem com lesdonessóntambéles

queméslimitadaveuenlasevapromocióprofessionalielseusouenprendreaquestadecisió.Un

37,1% de les dones enquestades asseguren que la decisió presa ha tingutconseqüències

negativespelmantenimentdelasevafeina,davantdel26,6%delshomesenlamateixasituació

(IQObservatori,2018).

Enelsegüentgràfic,observem lesdiferènciesdegènereenelscanvisdefeinaremuneradaentre

homesidonesperlacurademenorsipersonesdependentsaCatalunya:

Enaquestmateixsentit,observem quel’activitatprincipaldelapoblacióenedatdetreballara
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l’Estatespanyolal2017,totiserenambdósgènereseltreballdemercat,eltempsdedicatvaria

entrehomesidones,aixícom eltipusdejornadalaboral.Lajornadaatempsparcialésmajoren

lesdones,perquèsovintéslaformaquehantrobatmoltesdonesdeconciliarl’esferadeltreball

demercatambl’esferadeltreballdecures,amblescorresponentsconseqüènciesanivellde

cotitzacióidrets.Tambéveiem quevariaeltempsdedicataltreballreproductiuidecuresentre

homesidones,com jahavíem destacatanivellcatalà.

Pelquefaanivellsocialicomunitari,elsserveisiajudesdedicatsalacuradelespersonesanivell

públicespercebencom insuficientsenelmunicipi,talcom s’exposaacontinuació:

“Jocrecqueeltemaqueheditprimer,quenol’hem abordatgaire,éseltema

defacilitarlestasquesdecura.Ésuntemaimportant.Seràuntemaimportant

com aciutatquefacilitiespais,quelagentpuguiferlestasques,quehihagi

ajudesperhomesidones…Espaisquepuguinajudaratrobar-selagent,espais

perdonescuidadores,homescuidadorsperquèpuguincompartir,espaispera

lespersonesperpodersocialitzar-se,quehabitualmentpuguintenirespaisper

apoderferactivitats,tantperlespersonescuidadoresilescuidades.”

(GD_grupdedones)

“Jountemaquetambécrecqueésimportantéstoteltemadecura,quenosé

com està.Peròtoteltemadel'ajudaalacura,tantdedonesjovesquevolen

tenirfills,ambtoteltemadellarsd'infants,com tambéeltemad'atencióala

curadelespersonesgrans,quevaenaugmentiqueunamica,enelmoment

quelageneracióbabyboom envelleixi,doncsbé,aixòésunanecessitatde

trobarespaisquenosiguinniuncentrededianiquesiguintampocuna

residència,trobarespais,inonomésadreçatsal'edat,sinótambé

intergeneracionals,quepuguinparticipar.Hihaalgunacosa,peròfaltamoltde

treball.”

(GD_grupdedones)

Enrelacióalsserveisdecuraainfants,elnombredellarsd’infantspúbliquesésmenorqueelde

llarsprivades,totiqueelnombredeplacesésmésomenysequitatiu.Observem doncsquequasi
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lameitatdelademandadeplacesdellarsd’infantsestansentcobertaperllarsprivades,cosaque

potestarrelacionadaambquèmanquenplacesalesllarspúbliques,doncsveiem quepoques

placesquedensensecobrir,oambquèaquestesplacesillarsnos’adeqüenalesnecessitatsde

lesfamílies(proximitat,horari,faltenhores,etc.),com escomentaalsgrupsdediscussió.

Llarsd’infantVilanovailaGeltrú.Curs2017-2018

LLARSD'INFANTS Place

s

centr

e

0-1anys 1-2anys 2-3anys

LLARS

PÚBLIQU

ES

ELDRAC 119 1 7 7 0 4 40 40 0 4 72 70 2

ELGAVOT 114 2 12 12 0 3 30 30 0 4 72 69 3

LA BALDUFA, ESPAI

MUNICIPAL PER A LA

INFÀNCIA

107 1 8 6 2 3 39 37 2 3 60 60 0

LLAR D'INFANTS

MUNICIPALL'ESCATERET

102 1 8 8 0 3 34 34 0 3 60 60 0

TOTAL PLACES CENTRES

PÚBLICS

442 5 35 33 2 13 143 141 2 14 264 259 5

LLARS

PRIVADE

S

LLARD'INFANTSELTABAL 41 1 8 1 7 1 13 10 3 1 20 10 10

LLAR D'INFANTS

L'ORENETA

95 1 8 0 8 3 39 6 33 3 48 12 36

ESCOLA BRESSOL LA

LLUNADEVILANOVA(1)

74 1 8 8 2 26 26 2 40 40

LLAR D'INFANTS XIU-XIU-

JARDÍ

87 1 8 8 0 3 39 28 11 2 40 36 4

LLAR D'INFANTS PETITS

SOMNIS(LITTLEDREAMS)

41 1 8 8 0 1 13 10 3 1 20 20 0

LLAR D'INFANTS ESTEL

PLATJA

41 1 8 4 4 1 13 10 3 1 20 10 10

LLAR D'INFANTS MANS

MANETES

41 1 8 5 3 1 13 11 2 1 20 11 9

LLARD'INFANTSELCAUDE

LARATETA

41 1 8 8 0 1 13 13 0 1 20 20 0

TOTAL PLACES CENTRES

PRIVATS

420 7 56 34 30 12 156 75 81 11 208 119 109

TOTALPLACESMUNICIPI 862 12 91 67 32 25 299 216 83 25 472 378 114

Fontdelesdades:VNGInlusió.

Amésamés,elcostdelesllarsd’infantspúbliquesésforçaelevat,nosenttantaladiferènciade

costentrepúblicaiprivada,sentunimpedimentperl’accésdepersonesambpocsrecursos,tal

com comentaunadelespersonesparticipantsenelsgrupsdediscussió:

“Crecquetenim moltbonesllars,qualitativament.Peròésveritatqueaquí,i

ensvapassarperquèlamevafillanovaentraralapública,enssortiaanivell

d’horesmésbépagarunaprivadaqueunapública.Iesnotaanivell

d’equipamentsideprojectesono,doncsperquèsiguiprivadaunallarno

significaquesiguimalprojecte,peròésunarealitat.Hihapersonesqueno

s’hopodenpermetre.Hihagentquenoespotpagarlesllarsd’infants

municipals,ilesdelageneralitat,quesónmésbarates,anivelld’horarissón
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superlimitadesotensavis,cangurs,opersonesquet’acompanyenenla

criançaonotreballes.”

(GD_entitatsfeministes)

Enrelacióalsserveisdecurapergentgran,tenintencomptequelesdadesd’envellimenta

VilanovailaGeltrúmostrenque,decada100personesmenorsde15anys,n’hiha112,4quesón

majorsde65anys(índexd’envelliment2017),elsserveisexistentssónescassosperlapoblació

existent,sentlapoblaciódemésde65anysal2017de12.204persones.A continuació,es

presentenlesdadesexistentsanivelldeserveisdestinatsalagentgran:

Nombredecentresdediapergentgran(any2016)

Entitatprivadad'iniciativamercantil Entitat privada d'iniciativa

social

Entitat

Pública

Total

4 1 2 7

Fontdelesdades:Idescat

Placesenresidènciesdegentgran(any2016)

IniciativaPública Iniciativa

Social

Iniciativa

Mercantil

Total

139 77 194 410

Fontdelesdades:Idescat

Apartirdelesdadespresentadesespotconcloureque:

_ De7centresdedia,al2016,noméshiha2centresdediapúblicsdavant5

d’iniciativamercantilosocial,sentlamajorpartdel’ofertacobertadesdel’àmbit

privat.

_ Nomésunterçdelesplacesderesidènciesdegentgransónpúbliques(33,90%).

Amésamés,esconsideraenlesentrevistesielsgrupsdediscussióqueelcostdelaresidència

pública,igualquepassaamblesllarsd’infantspúbliques,ésforçaelevat,sentunimpedimentper

l’accésdepersonesambpocsrecursos,talcom comentaunadelespersonesparticipantsenels

grupsdediscussió:

“Hihaunaresidènciamunicipal,peròésmoltcara.Faltenplacesinonomés

residències,tambécentresdediaperquèavegadesnocaldeixarunapersona

toteldiaenunaresidència,elscentresdediaquefossinpúblics,municipals,i

llavorstotaquesttreballsubmergitemergiria.”

(GD_entitatsfeministes)

Caltenirenconsideracióquel’envellimentcomportaunapèrduad’ingressosi,enforçacasos

portaaunempobriment,sobretotperlesdones,deixantenpitjorscondicionseconòmiques.Si

observem lesdadesdepensionsdirigidesapersonesdemésde65anys,el2016:

_ Engeneral,lesdonespercebenméspensionsqueelshomes,degutaunamajor

quantitatdedonesquehomesenaquestesfrangesd’edat.

_ Lespensionsdejubilació delshomessón lesquetenen unamajorquantia

econòmica,superantdemitjanaels1200euros.
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_ Lamajoriad’homesrebenpensionsdejubilacióialgunsdeviduïtat,sentles

pensionsdejubilaciógairebédeltripledequantiaquelesdeviduïtatenelcasdels

homes.

_ Pelquefaalesdones,totiquehihamésdonesquepercebenpensionsde

jubilació,ladiferènciaentrelesquepercebenpensionsdeviduïtatijubilacióés

petita.

_ Laquantiapercebudaperlesdoneséssimilarenpensionsdeviduïtatide

jubilació,sentlamitjanauns700eurosaproximadament,moltinferioralaquantia

quepercebenelshomes.

Nombredepensions.Any2016 Importdepensionsmitjanes.Any2016

Homes Dones

Fontdedades:Hermesinfografics.DiputaciódeBarcelona,2018.

Aquestamenorrecepciód’ingressosdeixaensituacionsdemajorvulnerabilitatadonesque

homesiambpitjorscondicionsperapoder-seproveirdeserveis,tantserveisdecuracom altres

serveis.Aquestasituaciódeprecarietativulnerabilitatestàcomportantproblemesdesalut.

Pelquefaalsserveisd’atenciódomiciliàriaapersonesambdependènciaovulnerabilitatsocial,hi

haunserveimunicipald’atenciódomiciliària,queofereixserveisd’àpatsadomicili,dutxessocials,

atenciódirectainetejadelallar.Al2016,elserveivaatendrea4.326personesusuàriesal2016,

ambunincrementdel’activitatdel11,1% versel2015.Delespersonesusuàriesun33,4% eren

homesdavantun66,6%dedonesi,anivelld’edats,un2%erenmenorsd’edat,un24%estavaentre

18i24anys,un46%entre65i84anysiun28%mésde85anys.Pertant,observem quelesdones

demésde65anyssónlesprincipalsusuàries.

Anivelld’ajudesaladependència,com s’observaal’àmbitcatalà,lesdonessónun63%deles

sol·licitantsiun66,5%delesperceptoresd’ajudesaladependènciaal2016.Enconseqüència,el

desmantellamentd’aquestaLlei,ielsdretssocialsqueimplica,impactadeformadesigualentre

homesidones,minvantelques’anomena“laigualtatmaterialdegènere”;ésadir,laigualtat

efectivaenlescondicionsdevidad’homesidones,mésenllàdelaigualtatformal(IQobservatori,

2017).
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Unamancançaanivellmunicipalques’exposaatravésdelesentrevistesigrupsdediscussió,és

lanecessitatdeserveisixarxesdesuportalespersonesifamíliescuidadores(espaisderespir,

etc.).Aquestanecessitatnomésestàsentcobertapelserveid’atenciódomiciliària,queestà

donantsuportalespersonescuidadoresielsgeneraespaisperlasevacura.Manquenserveisi

espaiscontinuatsdesuportaaquestespersonesiuntreballperquènovisquinambculpabilitatel

fetdecuidar-seod’utilitzaraquestsserveis,talcom s’exposaacontinuació:

“L’espaiquehihadesuportacuidadoraaraésunespaiautogestionat.El

ProgramaRespirésperacuidadoresqueatenenagentgranoapersonesamb

diversitatfuncional.Perònoéssuficient,esquedacurt.Noméstenenelservei

d’atenciódomiciliàriacom asuport.”

(GD_àmbitdelasalut)

“Lescuidadoresabandonenlessevesvides.Lesquefancosespercuidar-sea

ellesmateixeshofanambculpabilitat.Nohihaeinesdesuportperapoder-ho

fer.Seguim tenintunamentalitatenlaquelescuidadoressónsempredones.”

(GD_àmbitdelasalut)

Senyalarque,pelquefaaltreballdecures,hihaunatransferènciadeltreballdecuresireproductiu

entredones,doncslamajorpartdelespersonesquetreballenenelsserveisd’atencióalacurade

lespersones,tantpúblicscom privats,dinsiforadelesllars,sóndones.Lescondicionslaborals

deltreballdecuresremuneratsónprecàriesoinferiorsaaltrestreballs.Lanecessitatd’augmentar

elvalord’aquesttreballperamillorarlescondicionsd’aquestesdonesiperaincentivarla

participaciódelshomesesposaderelleuenelsegüentfragmentliterald’entrevista:

“Nopotserqueunenginyerquefapontsguanyimésqueunapersonad’una

llard’infants,quetéunmaterialsensibleallà,nopotser,iqueéselfuturdela

societat.Nopotser,queelshorarisnoposinalcentrelavida,sinólaproducció

iaixòcom sesosté,ambeltreballgratuïtperamorquefanlesdones,ésaixí.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Tenim elcentredeformacióocupacional,lapaperera,quehaformatdurant

moltsanysentreballsdecura,ionhananataparar?Atreballprecari,sense

seguretatsocial.Hihauriad’haverenaquestsentitunclarincentiu,això

s’escapaanivellmunicipal,aixòhandeserlleisquevinguindamunt,peròel

queespotferésunprojectepilotireclamar-ho,unexemple.M’imaginoaixò,

unaformacióreglada,quecom finsarahaneducatelshomesquehandeser

losganadoresdepan,quehagiunincentiueconòmicpotent,perquèvinguinels
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homes,perquèsinohihaunincentiueconòmicpotentellsnovénen.Després

jan’aprendrienavalorarloaltre,peròelprimerésaquestperquèésel

llenguatgequeentenen.Nosaltresentenim unaltre,enshaneducatdiferent.

Espodriaaprofitarelcentreocupacional,ferunprojectepilotenunbarri

concretielsfem laformacióielshipagarem unapasta,espottreuresiesvol.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Pelquefaalarelacióentretreballdemercatitreballdecures,esqüestionadinselsgrupsiles

entrevisteslapredominançadeltempsieltreballdemercatsobreeltempsdevidaieltreball

reproductiuidecures.Escriticaeltipusd’organitzacióhorària,laprioritzaciódeltreballproductiu

persobredelreproductiu,lapèrduadedretslaboralsicondicionsdetreballsiesvolos’hade

cuidaratercerespersonesforaeltreball,lamancad’accionspositivesimesuresdeconciliacióo

polítiquesdeltempsrealsiefectivesperhomesidones,quelavidarealnopuguitravessarlavida

productiva,etc.Aixíesconsideraquecaltransformaricanviarlaculturalaboralideltreballper

posaralcentrelavidainoelmercat,totiqueesvaloraquecadavegadaméslesempreses

estableixenmesuresperalaconciliació,calnonomésfermesuresd’aquesttipus,sinócapgirarla

lògicadeltreball,talcom s’assenyalaacontinuació:

“Permil’altraésqueeltreballproductiusàpigaquelavidaalotroladoforma

partdelquèpotferidelquènopotfer.Lacasamitjavalhihavialafamília

extensa,lallarilafeinaestaventotesallà,araenshananatindividualitzanti

fent-nosmésfebles,com mésindividualitzatsmésfebles,com menysteixit,

mésfeble.Abanshihavialafamíliaextensaamblessevespicabaralles,però

tambéambelsuportquedóna,desprésvavenirlafamílianuclear,araem

separoiaraviscsol.Ésmoltcarviuresol.Elcapitalismehisurtguanyant,iel

buitd’humanitatquetinc,elsupleixocomprant,consumint.Alstreballshi

hauriadepoderaparèixercanalla.Llavidarealhauriadepodertravessarla

feinaproductiva,hauriad’anaraixí,inotantesllarsd’infants,residènciesd’avis,

etc.Fasunaformacióacadabarriiveurequiespotdedicar.Elsnensielsavis

delbarripodenestaralacasapropera,sialgúnopot,espotorganitzar.Nocal

ferespaisconcrets.Éspotenciareltreballcomunitari.Hihauriamoltdesigde

treballar-hi,foseltreballmésremunerat,siaixòespaguéstantcom un

enginyer,siesreconeguésqueésmaterialsensibleiéselfutur,mésqueun

pont.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Enlesempreses,alesbotigues,acostumar-nosaveureunavi,una

criatura...Araelsamaguem.S’hadeveure,nos’had’amagaris’hadeveureen

toteslesfeines,al’administració,alesbotigues,alesempreses,etc.quela

vidaesveiés.Llavorssíqueaniríem adaptant-nos,hauriadesertottanflexible

com lavidademanaquesigui.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Estàelrepartimentdeltreballielshorarisdetot.Ésveritatquearaelmercat

obreduestardesietpermetmésaccessibilitat,peròjonodicresdenou,el

treballdinsdecasarecaumésendonesqueenhomes,iquanesparlade

conciliacióespensamésendonesqueenhomes,peròhaderecaureentots,

handeconciliarelshomesilesdonesihadeconciliarl’administració,nosé

com estàlallard’infants,lesplacesallàisisónassequibles.”

(GD_entitatsfeministes)

“Caluncanvideempresarial.Necessitem uncanvienlaculturadela

presencialitat,hem deferhorarismésflexiblesperconciliar.”



56

(GD_àmbitlaboral)

Obligacionslegalsenl’àmbitdeltreball

Respectel’àmbitdeltreball,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectivadedonesihomes

explicitaqueelspoderspúblicshandeprocuraratenir-sealprincipidepresènciaparitària,

fomentantlaparticipaciódelesdonesenàreesocàrrecsenquèsónpocpresents(article19).

Tambél’article31.Valoreconòmicdeltreballdomèsticidecuradepersonesexpressala

necessitatdetenirencomptelesdadesrecollidessobreelvaloreconòmicdeltreballdomèstici

decuradepersoneseneldissenydelespolítiqueseconòmiquesisocials.

Enlasecciótercera.Treball,ocupacióiempresa,l’article32.Promociódelaigualtatdetractei

d’oportunitatdedonesihomesenl’àmbitlaboral,lalleiobligaamillorarl’ocupabilitatil’ocupació

delesdonespelquefaal’accésilapresència,lapermanènciailescondicionsdetreballdeles

dones.Plantejaelaborarplansactiusd’ocupacióbiennals,incorporarlaperspectivadegènereen

laplanificaciódelaformacióperalainserciólaboral,incorporarlaigualtatd’oportunitatsde

donesihomesenelsprocessosdeseleccióipromocióprofessionals,garantintquesiguinlliures

d’estereotipssexistesipromoventl’accésdelesdonesallocsdirectius.Aixímateix,lalleiobligaa

adoptarmesuresperaincrementarelpercentatgededonesenaquellssectorsenquèhisónpoc

presents,fomentariniciativesd’emprenedoriaengegadesperdones,garantirlaigualtatretributiva,

vetllarperlarevaloritzaciódelssectorsfeminitzatspertalqueobtinguinelmateixreconeixementi

lesmateixescondicionslaborals,adoptarlesmesuresnecessàriesperaeliminartotesles

discriminacionsderivadesdelamaternitat,implementarmesuresdeconciliaciólaboralifamiliar,

respondrealesdenúnciesireclamacionsperassetjamentsexualoperraódesexe,entred’altres.

I,perúltim,l’article43 dela lleicatalana expressa la importància deteniren compteles

necessitatsespecífiquesdelesdonesillurscaracterístiquesanatòmiques,fisiològiques,culturals

ipsicosocialseneldissenydepolítiquesdesalutiseguretatlaboralil’article45fareferènciaa

l’impulsilapromociód’accionsdel’economiasocial,eltreballautònom il’emprenedoriadeles

dones.

PelquefaalaLleiestatalorgànica3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesi

homesrecullenl’article33.Contractesdelesadministracionspúbliquesquelesadministracions

públiquespodranestablircondicionsespecialsamblafinalitatdepromourelaigualtatentre

donesihomesdinsdelmercatlaboral.Aixímateix,l’article34.Contractesdel’Administració

Generaldel’EstatinstaalConselldeMinistresainclouredeformaobligatòriaentrelesseves

condicionsd’execuciómesuresquetendeixinapromourelaigualtatefectivaentredonesihomes

enelmercatlaboral,podentestablirenelsplecsclàusulesadministrativesparticulars.Sobreel

mateixàmbit,l’article42.Programesdemilloradel’ocupabilitatdelesdonesconsideraqueun

delsobjectiusprincipalsdelespolítiquesdetreballhadeseraugmentarlaparticipaciódeles

donesenelmercatlaboral,avançantenlaigualtatefectivaentredonesihomes.I,finalment,

l’article43.Promociódelaigualtatenlanegociaciócol·lectivaexplicitalapossibilitatd’establir

mesuresd’acciópositivaperaafavorirl’accésdelesdonesaltreballil’aplicacióefectivadel

principid’igualtatdetracteidenodiscriminacióenlescondicionslaboralsentredonesihomes.

Principalsconclusionsenl’àmbitdeltreball

VilanovailaGeltrúsegueixlestendènciesgeneralsanivelldedesigualtatsdegèneredel’àmbit

catalàiestatal:

_ Hihamenysparticipaciódelesdonesalmercatdetreballformal.Hihaunamenortaxa

d’activitatfemeninaquemasculina(5%),disminuintlataxad’activitatdelesdonesapartir

45anys.

_ Existeixmajoraturendones.Lataxad’ocupaciódelesdonesésinferiorqueenelshomes

ambunadiferènciade7,2punts,sentl’aturfemenísuperioralmasculíen2,5punts.Les
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diferènciesenl’aturpugenfinsa11puntsapartirde45anys.Enlapoblaciód’origen

estranger,lestaxesd’aturarribenel28,43%,nohaventdiferènciesentrehomesidones.

_ Lesdonespateixenmésprecarietatlaboralitenenpitjorscondicionsdecontractació,més

jornadesatempsparcialiméstreballtemporal.Lajornadaatempsparcialésvistacom la

formaperajudaralaconciliacióperalgunesdones.

_ Hihaunmantenimentdelabretxasalarialentrehomesidones,lesdonescobrenun

13,9%menysperlamateixafeina.

_ Esmantélasegregacióverticalanivelldegènere,ambunadiferènciadequasieltriple

d’homesocupantcàrrecsdedireccióigerènciaquededones,ladiferènciaésmajorentre

homesidonesquansónempresesambpersonalassalariatacàrrecquequansón

empresessensepersonalassalariat.

_ Esmantélasegregació horitzontalpergènere,ambsectorsaltamentmasculinitzats

(construcció,agricultura,indústriesmanufactureres,transport,serveisdetecnologiesdela

informacióiinformàtica,activitatsfinanceresid’assegurancesiactivitatsartístiques)i

sectorsfeminitzats(sectorserveis,especialmenteltreballdomèstic,serveispersonals,

activitatssanitàries,educació,comerçaldetall/al’engròsiactivitatsadministratives).Les

branquesd’activitatonhihamenyssegregaciósónhostaleria,administracióienles

activitats professionals,científiques itècniques.Les dones que estan en sectors

masculinitzatshandedemostrardoblementlasevavàlua;cosaquenoelssucceeixenels

homesqueestanensectorsfeminitzats.

_ Esmantenenlesdiscriminacionsenl’accésalmercatdetreballdelesdonesperles

càrregueseneltreballreproductiuidecuresquese’lspressuposa,ques’accentuenenel

casdedonesmigradesperquèsesumenestereotipsiprejudicisracistes.

_ Eltreballreproductiuidecuresdinslesfamíliesrecaumajoritàriamentsobrelesdones,

haventunadiferènciade2hdiàriesentrehomesidones.Eltreballreproductiuidecures

foradelesllarsestàassumitmajoritàriamentperdones.Hihaunatransferènciadetreball

entredonesdelesfamíliesadonesdelsserveis.Elstreballsreproductiusidecuresonhi

hamésdiferènciesentreelnombred’homesidedonesqueelrealitzensónlestasquesde

lacuradepersonesambproblemesdesalutilestasquesdomèstiquesdelallar.Les

desigualtatsenl’assumpció deltreballdecuresaugmentenamb laconvivènciaila

maternitat.Lesllarsonlesdonestreballenméshoresihihamésdiferènciaentrehomesi

donessónlesllarsambcriatures.Lesdonesaugmentenelnombred’horesdetreballde

curesireproductiuquanpassenaconviureambunaparella.Lamajorcàrregadeles

donesdelacurademenorsipersonesdependentsdinslesfamíliesimplicaencaraavui

renúnciesimodificacionseneltreballdemercatquenotenenelshomes(abandonament

deltreball,reduccionsdejornada,impedimentsenlapromociólaboral,etc.).

_ Elsserveisiajudesdedicatsalacuradelespersonesanivellpúblicespercebencom

insuficientsicostososenelmunicipi:manquenplacesenllarsd’infantspúbliques,la

meitatdelesplaceslescobreixl'àmbitprivat;manquenresidènciespúbliquesiplacesen

ellesperlagentgran,dosterçoslescobreixl’àmbitprivat;manquencentresdediapúblics,

dosterçossónprivats,mancaunaxarxadesuportalescuidadores,queactualmentés

inexistenta excepció delserveid’atenció domiciliària,imanquen serveis de cura

intergeneracionals.

_ Lesajudeseconòmiquesipensionsperlagentgraniperlagentdepenentsóninsuficients.

Lamajorpartdepersonesdependentssóndonesdemésde65anys.Hihadiferències

significativesentrelesquantiesquepercebenhomesidonesdelespensionsdejubilaciói

viduïtat.Elshomespercebendemitjanauns1200eurosalmes,encanvilesdones
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percebenuns700eurosdemitjanaaproximadament.

_ Es percep com a necessitataugmentarelvalorsocialieconòmic d’aquesttreball

reproductiuidecures,tantelqueesrealitzadeformaremuneradacom elqueno,per

millorarlescondicionsd’aquestesdones,perincentivarlaparticipaciódelshomesiper

millorarelsvinclessocials.

_ Espercepcom anecessitatuncanvienlarelacióentretreballdemercatitreballdecures,

posantlavidailescuresalcentre:canvieneltipusd’organitzacióhorària,canvienla

prioritzaciódeltreballproductiupersobredelreproductiu,augmentdelespolítiquesdel

tempsidelesmesuresdeconciliació/flexibilitzacióreals,efectivesiparitàries,quelavida

realnopuguitravessarlavidaproductiva,etc.

6.2.2.Àmbitesportiu

Enprimerlloc,comentarquenohaestatpossibleobtenirdadesanivelldeciutat,doncslesdades

disponiblesdel’enquestad’hàbitsesportius(Viñas,2018),nocontédadesdesagregadespersexe

ilesdadesqueexisteixensóndel2008.Peraquestmotiu,lesdadesqueespresentaranenaquest

apartatsónd’àmbitcatalà.Escomplementaràl’anàlisianivelllocalamblainformacióextretadels

grupsdediscussióidelesentrevistes.

Anivelldeparticipacióenlapràcticaesportiva,elshomespractiquenmésesportquelesdones

(51%d’homesrespecteel40,2%dedones).

Font:Puigetal.(2017).L’esportaCatalunya.10anysdeL’ObservatoriCatalàdel’Esport.2006-2016.Barcelona:

GeneralitatdeCatalunya.

Totiaixò,lesdonesfanmésactivitatsnoconsideradesformalmentesportquetambémillorenel

benestar(caminar,fergimnàsticademanteniment,etc.),perlaqualcosasiobservem dades

d’activitatfísicasaludables,lesdistànciess’escurcen,totiquesegueixensentelshomesquimés

activitatfísicasaludablerealitzen.Caltenirencomptequeladiferènciaremarcadaqueesfaentre

l’esportformalilesaltresactivitatsfísiquestéunbiaixandrocèntric,desvalorantlesactivitats

femenines.
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Font:EnquestadesalutdeCatalunya,GeneralitatdeCatalunya.2017.

AixíaCatalunya,el88%delclubsesportiusestandissenyatsperpracticarunesportfederatiel

71%d’aquestclubstenenunaofertacomplementàriavinculadaal’activitatfísicailasalutoamb

uncaràcterméssocial.Sianomenem lesactivitatsfísiquescomplementàriescom aesporti

s’incloueneneldissenydelsespais,elnombrededonesquefanesportaugmentaria,doncsen

aquellsclubsonse’lscedeixunespai,lesdonesrepresentenfinsaun45% delespersones

associades.

Aquestamajorparticipaciódelshomesestàrelacionadaambvarisfactors,algunsdelsqualssón

ladisponibilitatdetempslliureilamancad’adaptaciódelsespaisesportiusidelacultura

esportiva alaconciliació (manquenespaisperlacurad’infantsalsgimnasos,potenciació

d’activitatsqueespuguinferambcriatures,etc.).Ladisponibilitatdetempslliure,com hem vist

amblesgràfiquesdelsusosdeltempsenl’apartatanterior,éssuperiorenhomesqueendones,

doncslesdonestenenmajorcàrregadetreball,comptanttreballproductiuireproductiuidecures.

Pergrupsd’edat,nohihadiferènciesdestacablesdesde2010,ipelquefaalnivelld’instrucció,

fanmésesportlespersonesqueeltenenméselevat.Ésinteressantdestacarque,amesuraque

esfangrans,ladiferènciaentrehomesidonesdisminueixi,apartirdels65anys,esdónaelcas

quepractiquenesportméslesdonesqueelshomes(Puigetal.,2017).

Anivellinfantiliadolescent(finsels16anys),observem quehihaun10% dediferènciaenla

participacióenlapràcticaesportivaentrenois(78%)inoies(68,1%),segonsinformedelshàbits

esportiusescolarsdeCatalunya.Elsfactorsqueinflueixensobrelamajoromenorrealitzacióde

pràcticaesportiva,pertotselsgèneres,són:laprocedènciadelafamília(elsescolarsnascutsfora

deCatalunyatenenunpercentatgedepràcticad’activitatfisicoesportivamésbaix,54,7%,enelcas

delesnoieslapràcticadisminueixmolt:48,18%)isilafamíliapracticaesport(Viñas,2018).La

pràcticaesportivatambévariasegonsl’etapaescolar,sentl’etapaenquèespracticamésesport

5èi6èdeprimària(80,5%practiquenesport,84%denoisiun77%denoies),apartirdel’ESO,a

l’adolescència,lesdiferènciesenlapràcticaesportivadenoisinoiesésfanmésgrans.Hihauna

claradavalladaenl’índexdepràcticaesportivaenlatransiciódel’etapadeprimàriacapala

secundàriapertots.Delsescolarsquerealitzenpràcticaesportivaorganitzada,un65,8% fan

esportdecompetició,un51,9%denoiesiun77,8%denois.

Siobservem dadessobreactivitateneltempsd’oci,observem que3decada10infantsde3a14

anyssegueixenunpatród’ociactiu,i4decada10unocisedentari.Elsnenstenen,almateix

temps,mésociactiuisedentariquelesnenes.

Font:EnquestadesalutdeCatalunya,GeneralitatdeCatalunya.2017.

Anivelld’esportfederatiu,engeneralésonestrobenlesdiferènciesmésdestacables,delnombre
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depersonesfederadesel76,80%erend’homesal2015inomésel23,30%erendones,seguintla

mateixatendènciaqueanysanteriors.

Evoluciódelesllicènciesfederatives

Font:Puigetal.(2017).

Anivellinfantil,tambéobservem com lescompeticionsfederadesésonhihamésdiferènciaenla

participaciódenoisinoies,ambun17,1%dediferència,sentlescompeticionsescolars,internes

del’escolaoaltresonparticipenmésnoiesquenois.

Tipusdecompeticionsonesparticipadesagregadespersexe

Font:Viñas,Jordi.(2018).

Lesdadesqueespresentenacontinuaciópermetenobservarl’evolucióenelsjocsesportius

escolars,sentcadavegadamenysladistànciaentrenoisinoiesenl’esportescolar.

ParticipantsalsjocsesportiusescolarsdeCatalunya

Font:Puigetal.(2017).
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Amésamés,delesdiferènciesenelnombredepersonesquepractiquenesport,tambéhiha

diferènciesenlafreqüènciadelapràcticaesportiva,sentelshomesquimésfreqüènciatenen

(ViñasiPérez,2011).Anivellinfantil,elsegüentgràficensindicaqueaquestadiferènciaenla

freqüènciatambéesdónaenl’edatinfantil,sentun13%delsnensquipractiquengairebécadadia

ototselsdiesesportdavantun6%denenes,ipracticantalgunsdiesesportelsnensenun32%i

un28%lesnenes.

Freqüènciadelapràcticaesportivaeninfantsde6a14anys

Font:EnquestadesalutdeCatalunya,GeneralitatdeCatalunya.2017.

Apartd’aquestadesigualtatenlaparticipacióifreqüènciaenlapràcticaesportiva,s’observaque

esprodueixunaevidentsegregaciósexualenlapràcticaesportiva:deltipusd’esports,delsespais,

delsequips,delshoraris,entrealtres,quefaquelesdonestinguinpitjorshorarisimenysrecursos

materials,econòmicsohumansqueelshomes(Leruite,MartosiZabala,2015).

Elsesportsqueméspractiquenelshomessóncaminaricórrer,ciclisme,futboliesportsde

musculacióifitness,mentrequeelsméspracticatsperlesdonessóncaminar,classesdirigides,

natacióidansa,peraquestordre(Pedrajas,Martín,BarriopedroiVives,2015).Alsgimnasosper

exemple,elshomesacostumenaocuparleszonesdemàquinesdemusculacióipeses,mentre

quelesdonesestrobengeneralmentalazonademàquinesaeròbiquesoaclassesdirigides

(Mora,2015).

Enaquestsentit,segonsl’Enquestad’hàbitsesportius(Viñas,2018),s’observaqueun68,1% de

donespractiquenesportindividual,davantun49,7% d’homes;havent-hidiferènciestambéenel

tipusd’esportpracticat,d’acordambelsestudisesmentats,demaneraqueelshomespractiquen

mésesportscom elfutbol,elbàsquet,eltennis,elciclismeoelpàdel,mentrequelesdones

practiquenméslagimnàsticaolanatació.

A nivellinfantiliadolescent,fins els 16 anys,es troben dades similars siobservem els

percentatgesd’activitatsesportivesorganitzadespracticadespelsnoisiperlesnoies.Un34,6%

delsnoispracticafutbol,un10,4% bàsquet,un7,1% artsmarcials,un6,7% natacióiun4,9%

atletisme,mentrequelesnoiespractiquen majoritàriamentdanses(19,9%),natació (10,8%),

bàsquet(9,2%),activitatsdegimnàs(6,5%)gimnàstica,talcom podem observarenelsgràfics

següents:

Activitatsesportivesorganitzadespracticadespernois
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Activitatsesportivesorganitzadespracticadespernoies

Font:Puigetal.(2017).

Perexplicaraquestesdiferènciesdegènereal’esport,diversosestudishananalitzatlamotivació

delsilesesportistes(Garita,2006;Sevil,Abós,Julián,MurilloiGarcía-González,2015;Amado,

Sánchez-Miguel,Leo,Sánchez-OlivaiGarcía-Calvo,2014).Aquestamotivacióesveudirectament

influenciadaperlaconstruccióbinàriadegènereielsestereotipsdegènerequetenenlloca

l’esport.Aquestsestereotipsdegènerefanquelesdonessiguinconcebudescom uncospassiu,

objectedemiradesicomparacionsambl’idealdebellesafemenina,mentrequel’homesigui

concebutcom acosenprocés,ésadir,com elquepodriaarribarasermitjançantlapràctica

esportiva(Camacho-Miñano,2013).AVilanovailaGeltrú,tambéestéaquestapercepciósobreles

diferentsmotivacionsverslapràcticaesportiva:

“Hihaunadiferènciaclaraenallòquemotivaaferesport:enlesnoiesl’esport

esfapersalutoperestrèsis’escullendisciplinesfeminitzades(ball…),mentre

quepelsnoisésunaqüestiódelleureidecompetitivitat.”

(GD_àmbitdel’esport)

Lamajoriadelsesportsdoncsestanestretamentassociatsaaquestsestereotipsdegènere:per

exemple,laforçafísicaestàassociadaalamasculinitat,il’expressióartística,alafeminitati,a

partird’aquíesclassifiquenelsesportsperesportsdenois(com perexempleelfutbol)iesports

denoies(com ladansa).Aquestimaginarisocialdificultal’elecciólliuredelapràcticaesportiva

peraqualsevolpersona.Encaraqueformalmentnohihagiprohibicionsperaccediraunesportoa

unaltre,hihamoltesbarreresdegèneresimbòliquesques’handetraspassarperaccedira

esportsques’allunyendelmandatdegènereestablert(Leurite,MartosiZabala,2015).Unexemple

d’aixòhotrobem alainvestigaciódeAlvariñas,FernandeziLópez(2009),queanalitzalapresència

d’estereotipsdegènereal’esportirevelaqueun60%delespersonesestudiantsdesecundària
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quevanparticiparal’estudicreuenquehihaesportsmésapropiatsquealtressegonselgènere.

Aquestmantenimentdelsestereotipsdegènereenl’esporttambéesconsideravigentanivell

municipal:

“Elsestereotipsalsgimnasostotselsquevulguis,sobretotalasalade

màquines.Permi,elsgimnasos,és,ésdignedeferestudis,delquepassaallà

dins.Bé,hihaaquestsesports,lespesespesadessónpelshomesilespeses

lleugeressónperlesdones,ihihatoteslesactivitatsd’steps,zumbasinosé

quantescoses,quemajoritàriamentsóndonesméselsperfils:mirón,home

afeminatogai…ésbastantescandalós.Jotincamiguesquehivanihesentit

dirdetot,siagafenlespeses,ui,‘volsquet’ajudi?’,‘noettrenquis’.Molts

matinselmissatgequetincés‘miraquem’acabadedirelmachitodeturno’.

Sónpersonesusuàries.”

(GD_entitatsfeministes)

Atesa aquesta construcció dualde gènere que es produeix a l’esport,les esportistes que

practiquenunesportconsideratmasculí,com elfutbol,sónobjectedepressionsperpartdels

familiarsidelasocietatperabandonar-ho,sobretotapartirdel’adolescència(Muñoz,Riveroi

Fondón,2013;Leurite,MartosiZabala,2015).Lapràcticad’aquestesportlesconverteixendones

“anómiques”,amb cossos també “anómics/estranys”,produintla seva estigmatització iel

qüestionamentdelasevaidentitatoorientaciósexual(Muñoz,RiveroiFondón,2013).L’esport

esdevéunescenarionesconfigurenidentitatssexuals,corporalsidegènere,igeneralment,

semblanohaver-hireflexióal’horadedecidireltipusdecorporalitatdesitjada,sinóquees

naturalitzaunacorporalitatoaltrasegonselgènere(Mora,2015),talcom essenyalaales

entrevistesigrupsdediscussió:

“Elrugbys’associaaforçabruta,elementsqueassociem alamasculinitat,i

aixòplantejaunproblemad’accésperalesdones.L’accésdelesdonesal

rugbyestàdificultatpelsestereotipsdegènere.Ladonaquejugaarugbyés

lesbianaocaballot.Tambétéconseqüènciespelsnois,jaquealserunesport

decontacteesfomentencomportamentsviolentsiavegadess’ignorenles

lesions.”

(GD_àmbitdel’esport)

“Encaraavuihihaesportsconsideratsdenoiodenoia,aixòésunabarreraper

l’accésdepersonesLGBTIal’esport.Faltaformaciósobrediversitat

sexoafectivaidegènere,desmuntarestereotips.”

(GD_personesjovesLGBTI)

Apartdelasegregaciósexualdelstipusd’esports,tambéexisteixunasegregaciósexualdels

equips,queésexcloentperlespersonestrans*,nobinàriesointersexuals,ipermoltesnoies,que

degutalamenorparticipaciódenoiesenlapràcticaesportiva,veuenmancadalapossibilitatde

continuarexercintaquestapràcticaenequip,doncsnohihaprounoiesperconformar-lo.Aquest

fets’accentuaenl’àmbitdel’esportescolarapartirdel’adolescència,pelmajorabandonamentde

noiesdelapràcticaesportiva,talcom escomentaenelgrupdediscussiódel’àmbitesportiu:

“Hihauncomponentestètic,elcos“esportiu”avegadesnocorresponambel

cosestereotípicament“desitjat”delesdones,ipertantabandonenl’esport.A

partirdels12anyssónpoqueslesnoiesqueenpractiquen.”

(GD_àmbitdel’esport)

“Lamevafilla,quejugavaabàsquet,vajugarfinselsdeuanys,peròapartir
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delsdeuanys,janopodiasermixtal’equipinohihaviaprounoiesperferun

equipfemeníiesvaquedarsensejugar.Vam anaraparlar,icom aexcepcióa

ellesdues,iquecapmésnenahodemanés,vanpoderjugarfinsels12.”

(GD_entitatsfeministes)

AVilanovailaGeltrú,s’observaqueelsesportsmésmajoritarisiambméstrajectòriaesportivaen

elmunicipiianivellcatalà,com elbàsquetoelfutbol,sónelsesportsquesegreguenabans,a

nivellfederatiu,apartirdels12anysobligatòriament,peròsovintjaseseparenelsequipsabans.

Encanvi,esportsambunaimplementaciómésrecentimésminoritaris,com elrugby,sónmixtes

finsels16 anys.La lògica binària imperanttambéesreprodueixa nivellmunicipalen les

instal·lacionsesportives,elsbarems,lescompeticions,etc.,talcom s’exposaacontinuació:

“L’esportinfantilestàmoltestereotipat,nohihaequipsmixtes.Elsesportssón

pernensopernenes(patinatge,ballet...).Ésmésfàcilqueunanenajuguia

esportsdenensquealainversa,simésnofinsals12anys,queésquanla

federacióseparapersexes.Enelsesportsenquehihaequipsfemenins

desprésd’aquestaedat,avegadespassaquehihaméslesbianesjugantque

heteros.”

(GD_personesadultesLGBTI)

Calsenyalarque,aVilanovailaGeltrú,hihaalgunesexperiènciespositivesdetrencament

d’estereotipsdegènereid’equipsmixtescom enelclubrugby,onescomencenatrencarles

lògiquesbinàries,sobretotanivellinfantilijuvenil,ons’estàintentantinstaurarunaperspectiva

coeducativaionhihaunamajorvisibilitzaciódelespersonesLGBTIqueelpractiquen;eltorneig

Cruyff,enquèelsequipssónmixtesis’hihanapuntatmésnoies;ol’equipMardeCanya,l’equip

mixtadefutboldel’escolaMargatània,talcom sesenyalaacontinuació:

“ElMardecanyaésunpetitequipqueesvacrear,apartirdeduesescoles,que

nopodienindividualmentferequipivanferunequipconjunt,onamésjuguen

nensinenesmoltpetits.Esvaferunvídeoqueesdiu‘Elpetitequip’per

transmetreunsvalors.Aquíerauntemadevalorsquehihavia,treballem això,

perquèlesfamíliestenienaquestconvenciment.Lafamíliaquenocongrega

ambaixò,sivolferunMessi,perquèéslafamília…silafamílianocongrega

ambaixò,buscaunaltrelloc.Eltemaésquenoméspotsferequipescolarsi

tensunmínim denens,llavorsaquíaVilanovalesescolesd’unalínia,no

semprepodenpermetre’sferunequip,llavorsaratannensdel’Ítacacom del

LlebetxtambépodenanaralMargatània.”

(GD_entitatsfeministes)

Lasegregaciósexualenl’esporttambéesdónaanivelld’úsd’espais,cosaqueesforçavisiblea

nivelldegimnasos,onl’ocupaciódel’espaiésdiferententredonesihomes(elshomesmés

freqüentmentestrobenenlessalesdemàquinesilesdonesenelsespaisdelesactivitats

dirigides);enleshorarisil’úsdelespistesenmoltspoliesportius;enl’esportpracticatenl’espai

públic,sentl’ocupaciódel’espaimajoritàriamentmasculina;oalesescoles,ambunaocupacióde

l’espaicentraldelspatispelfutbolielbàsquetmasculí,qüestióques’hacomençatavisibilitzari

treballaramoltesescoles.Anivellmunicipal,esconsideraquesesegueixambaquestaocupació

masculinadel’espaipúblicperferesport.Laconfiguraciód’aquestespai,tantpeltipusd’esport

ques’hipotpracticarcom delescaracterístiquesdel’espai(il·luminació,ubicació,etc.),potencia

odisminueixlapresènciafemenina,com escomentatotseguit:

“Hihaunllocperferesportalpasseigperòjonohevistmainingúil’úniclloc

onhevistagentferesport,inoésgent,sónhomes,ésallàlaplaçaPirelli.És

unespaid’aquestsdebarresquefanforçaillavorshihalesnenesmenjant
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pipesquese’lsmiren.”

(GD_entitatsfeministes)

“Síquehihamoltagentquevaacórrer,peròtornem alomateix,il·luminació.

Jotincmoltesamiguesquevanacórrer,quevanalcircuitdecabanyes,però

quanarribal’hiverndeixend’anar-hi.Vanal’estiuperquèalesvuitdelvespreés

clar,peròtincamicsquesíquehivantotl’any,sónlesnoieslesquedeixen

d’anarinoperquèl’horarihagicanviatsinóperlail·luminació.L’espaipúblicés

perillósperlesdones.Alpasseigsíhihadonescorrents,peròperquèestà

il·luminatipassagent.”

(GD_entitatsfeministes)

Elsestereotipsdegènereenl’esportnonoméssegreguensexualmentl’esport,sinóquetambé

impliquenvaloracionsdiferentsentreesportspracticatsperdonesihomesoequipsilligues

femeninesimasculines.Reforcenlacreençadeconsiderardemenysnivellelsequipsolligues

femeninesquan,enrealitat,Catalunyaéslacomunitatquecomptaambmésclubsfemeninsque

participenenlliguesestatals,iaugmentencadatemporada.Totiaixò,s'exaltal'esportcom un

espaidepredominançamasculinaonelsvalorsdesitjatssónaquellsassociatsalgèneremasculí

(competitivitat,esforç,força,risc,autoritat,etc.)produint-seunaevoluciónegativa,demaneraque

decreixlapercepciódelesnoiessobrelasevacompetènciaenl’esport,lafreqüènciadepràctica,

l'interèsolavaloraciócapal’educaciófísica,lasevaorientaciódemetesoelrecolzamentque

percebenperpartdelsseusfamiliars,grupd’igualsoprofessorat.D'aquestamanera,aquesta

accentuaciódelsvalorsassociatsaallòmasculíajudaaexplicarelsaltilesdiferènciesquees

produeixenentrel'esportinfantilidelleureil'esportadult,quedantenmajormesuralesdones

invisibilitzadesi/oexclosesd'aquestúltim escenari.L’androcentrismeenlapràcticaesportivaiels

valors associats a l’esport,que en alguns àmbits s’estan intentantmodificarcap a valors

educatiusdiferents(companyerisme,solidaritat,etc.),impliquenunaconfrontacióentrelapràctica

esportivaescolarilafederativaenalgunscasos,segonsescomentaacontinuació:

“Tuhoestàsfentd’unadeterminadamaneradesdelcentreescolarivenenles

federacionsiprenenlagentqueésbonacapalesfederacionsientrenenun

altrecosmos,arribalacompetitivitatatope,lesfrustracions…encaraquesiguin

noies.Nosécom espodriaimpedir,espodriadir,doncsfinsataledatnohiha

federacions,perexemple,estirarmésaquestàmbiteducatiuqueésmésric.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Aquestdiferènciadevalortambéesdónaentreesportsfeminitzatsimasculinitzats.Elsesports

practicatsmésperdoneso consideratssovintfemenins(gimnàstica,natació sincronitzada,

patinatge,etc.)sónmenysvaloratsqueelsesportspracticatsmésperhomesoconsideratssovint

masculins(futbol,esportsdecontacte,halterofília,etc.),sentaquestssegonsconsideratsmés

importantsimésvaloratsqueelsfemenins.

Elreconeixementcapaèxitssimilars,segonsl'àmbitonespracticaesport,tambéésdesigual

(Domínguez,2011).Unexempled’aixòéslaretransmissiómediàticadesigualqueesfadels

esportsfemeninsimasculinsi,dinselmateixesport,deleslliguesfemeninesimasculineso,les

diferènciesenelssalarisentrehomesidonesquepractiquenelsmateixosesports.Lapresència

delesdonesesportistesenelsmitjansdecomunicacióésnotablementmenorqueladelshomes.

Com senyalenlesdadesdelConsellAudiovisualdeCatalunya(2016),quefaunaanàlisidela

programacióesportiva,mostraqueaTV3,nomésun3,9% deltempsdelesnotíciesesportives

apareixendonesesportistes,davantun91,5%d'homes,resultatssimilarsalsdeEsport3,ambun

5,3% deltempsdenotíciesperdonesiun89,9% perhomes.Amésamés,sihoanalitzem per

tipologiaesportiva,veiem quealesdones,l’esportqueméstempsemplenaalesnotíciesésla
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nataciósincronitzadaoelwaterpolo,mentrequeenelshomeséselfutbol,fetquefaquees

reforcinelsestereotipsdegènereenl’esport.Anivellmunicipal,espercepqueelsmitjansde

comunicaciólocalstambévisibilitzenmésl’esportmasculíqueelfemení:

“Enl’esportd’elitnohihalamateixarepercussiómediàticaenequips

masculinsienfemenins.Anivelllocal,elshomestenenméspresènciaperquè

esvisibilitzensobretotelsesportsfederatsiellssónelquesolenestar

federats.”

(GD_àmbitdel’esport)

Totiaquesta desvalorització imanca de reconeixement,siobservem dades d’excel·lència

esportiva,lesdistànciesentredonesihomess’escurcen.El2016,aCatalunyahihavia369

personesesportistesd’altnivell,218 homes(59,08%)i171 dones(40,92%)i636 persones

beneficiàriesdelscentresdetecnificacióesportivadeCatalunya,329noisi297noies.

Pelquefaalnombred’alumnesdeformacionsrelacionadesambl’activitatfísicail’esport,les

diferènciessónnotables,pelperíode2005-2016,s’hanformatuntotalde87.955d’homes(78,68%)

enfrontun23.827dones(21,31%).Aquestadiferènciaesmantéconstantentotselsestudis,iés

menorenelgraudemagisteriieneldoctorat.Aixíveiem queenlaprofessionalitzaciódel’esport

lesdiferènciesdegènereaugmenten.

Formacionsoficialsenl’àmbitesportiu

Font:Puigetal.(2017).

Mésenllàdelapràcticadel’esportil’activitatfísica,enelscàrrecsd’administracióigestióde

l’esportaCatalunyaesmantenenlesdinàmiquesdesegregacióhoritzontalivertical.D’unabanda,

ladistribuciódelscàrrecsoperatiussegueixelspatronsestablertspelsestereotipsdegènere,

contractaciódetreballadoresperalestasquesdenetejaitreballadorsperamanteniment.De
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l’altra,lapromociódelesdoness’enfrontaaunsostredevidreinomésun19,48% arribaales

juntesdirectives,iun27%adireccionsdeserveisd’esports(ProgramaDonesiEsport2014-2016).

Siobservem lacomposiciódelesjuntesdirectivesdelesfederacionscatalanes,al2016,la

tendènciaéssimilar,anivellcatalà,de857persones690erenhomesi167erendones.

Composiciódelesjuntesdirectivesdelesfederacionscatalanessegonssexe.Any2016

Font:Puigetal.(2017).

Perúltim,ésimportantdonarèmfasialesviolènciesdegènerequeesprodueixenireprodueixen

dinsl’àmbitesportiu.

A Vilanova ila Geltrú,es detecta que en les pràctiques esportives més masculinitzades

l’homofòbiaielsexismesónmoltpresentsperadesqualificarl’adversari,alespersonesàrbitreso

peracriticaraltrespersonesesportistes.Majoritàriamentaquestessituacionsesdonencontra

donesquepractiquenesportsassociatsalgèneremasculí,contrahomesquepractiquenesports

associats algènere femení,contra homes gais,bisexuals o trans*que practiquen esports

masculinitzats,ienmenormesuracontradoneslesbianes,bisexualsotrans*quepractiquen

esportsfemenins.L’esportésunespainosegurpermoltespersonesLGBTI.Esdestacaenles

entrevistesquecalformarentrenadoresimestresd’educaciófísicapertaldefomentarvalors

d’equitat,perimplementarlacoeducacióenl’esport,igenerarmesurescontraelsexismeiles

LGBTIfòbies.Enl’apartatdel’àmbitdelesviolènciesmasclistes,s’aprofundiràenaquestaqüestió.

Obligacionslegalsenl’àmbitesportiu

Respectel’àmbitesportiu,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectivadedonesihomes

explicitaques’hadegarantirlaigualtatefectivadedonesihomesperapracticaractivitatfísicai

esport,fomentantelpatrociniiladifusióenelsmitjansdecomunicaciód’activitatsesportivesen

quèlaparticipaciódelesdonessiguiminoritària,negantajutsaprogramesiactivitatsesportives

sexistes,entred’altres.

LaLleiestatalorgànica3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomes

assenyalaenl’article29quetotselsprogramespúblicsdedesenvolupamentdel’esporthan

d’incorporarl’efectivaconsideraciódelprincipid’igualtatrealiefectivaentredonesihomesenel

seudissenyienlasevaexecució.Tambéexplicitaqueelgovernpromouràl’esportfemeníi

afavoriràl’ingrésdelesdonesalesdisciplinesesportivesmitjançanteldesenvolupamentde

programesespecíficsentoteslesetapesdelavidaiatotselsnivells,incloentelsllocsde

responsabilitatidepresadedecisions.

Principalsconclusionsenl’àmbitesportiu

● Esmantenenlesdesigualtatsenlaparticipacióenlapràcticaesportiva.Elshomes
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practiquenmésesportquelesdonesihofanambmésfreqüència.Anivelld’activitat

físicasaludable,lesdistànciess’escurcen,totiquesegueixensentelshomesquimés

activitatfísicasaludablerealitzen.Pergrupsd’edat,nohihadiferènciesdestacables.A

nivelld’esportfederatiu,ésonestrobenlesdiferènciesmésdestacablesanivellde

participacióentrehomesidones(76,80%homesi23,30%dones).

● Hihaunasegregaciósexualdelapràcticaesportivaanivelld’espais,detipusd’esport,

d’equips,decompeticionsid’horaris.Un68,1% dedonespractiquenesportindividual,

davantun49,7% d’homes.Elshomespractiquenmésesportscom elfutbol,bàsquet,

tennis,ciclismeopàdel,mentrequelesdonespractiquenmésgimnàsticaonatació.A

nivellinfantiliadolescent,un34,6%delsnoispracticafutbol,un10,4%bàsquet,un7,1%

artsmarcials,un6,7% natacióiun4,9% atletisme,mentrequelesnoiespractiquen

majoritàriamentdanses(19,9%).Lamajoriadecompeticionsiequips,sobretotapartir

dels12anysiinclúsabans,segreguenpergènerecompeticionsiequips,totiquehiha

algunesexperiènciespositivesanivelldetrencamentd’estereotipsdegènereid’equips

mixtes.Lasegregaciósexualenl’esporttambéesdónaanivelld’úsd’espaisenels

gimnasos,elspatisdelesescolesielsespaispúblicsdestinatsenaquestapràctica,que

estan força masculinitzats.La majoria dels esports segueixen estan estretament

associatsaestereotipsdegènere.

● L’androcentrismeenlapràcticaesportivailamasculinitzaciódelsvalorsassociatsa

l’esport(èxit,competitivitat,força,etc.)impliquen una desvaloració de la pràctica

esportivadelesdones,delsesportsoequipsfeminitzatsidelsvalorsfemenins,aixícom

unainvisibilitzacióiexclusiódelesdonesdel’esport.

● Esmantenenlesdesigualtatsenelvalorqueesdónaal’esportfemeníimasculí.Hiha

valoracionsdesigualsentreesportspracticatsperdonesihomesiequipsilligues

femenines imasculines,aixícom entre esports feminitzats imasculinitzats.Es

considerendemenysnivellelsequipsolliguesfemenines.Elreconeixementcapaèxits

similarssegonsl'àmbitonespractical’esporttambéésdesigual,especialmentenels

mitjansdecomunicaciólocalsinolocalsielssalaris,totiquelesdiferènciesentre

esportistesd’elitsónpoques.EncentresdetecnificacióesportivaaCatalunyahiha329

noisi297noies.

● Hihaunamasculinitzacióenelsestudis.Anivellformatiu,lesdiferènciessónnotablesen

toteslesactivitatsformativesdel’àmbit,ambun78,68%d’homescursantestudisenfront

un21,31%dones.

● Existeixuna segregació horitzontaliverticalen lesentitatsesportives.Elscàrrecs

d’administració igestió de l’esporta Catalunya es mantenen les dinàmiques de

segregacióhoritzontal(ex.contractaciódetreballadoresperalestasquesdenetejai

treballadorsperamanteniment)ivertical(nomésun19,48%dedonesarribenalesjuntes

directives,iun27%adireccionsdeserveisd’esports).

● Lesviolènciesdegènereesprodueixenireprodueixendinsl’àmbitesportiu.A nivell

municipal,esdetectaqueenlespràctiquesesportivesmésmasculinitzadesl’homofòbiai

elsexismesónmoltpresents.

6.2.3.Àmbitdel’espaipúblicil’urbanisme

Modeldeciutat

Entermesgenerals,laplanificaciódelesciutatsparteixd’unamiradaandrocèntricaiunamanca

d’inclusiódelaperspectivadegènere.Ambelcreixementdelesciutats,s’haprioritzatfacilitarel

treballdemercatilesactivitatseconòmiques,endetrimentdeltreballreproductiuidecuresdela
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societatidelapotenciaciódelavidacomunitàriaidelesxarxesdesuport.Laincompatibilitati

llunyaniadelalocalitzacióentrelavivenda,eltreballilesactivitatsquotidianesvitalstécom a

conseqüènciaunimportantconsum detempsidinersendesplaçamentsquedificultalestasques

reproductivesidecura,que,com jahem vist,sónassumidesencaraavuimésperlesdonesque

pelshomes.Enaquestsentit,espercepunadiferènciaimportantentreelsbarrisielcentrede

VilanovailaGeltrúpelquèpertocaal’accessibilitatalsserveisialalocalitzaciódelavivenda,el

treballilesactivitatsquotidianes.Enelcentrelesdiferentsesferesestanmésconnectadesque

enelsbarris,talcom escomentaacontinuació:

“L’espaipúblicnoestàpensatperconciliarvidalaboralifamiliar.Nohihauna
miradaperpotenciarelsespaiscomunitaris.Ésunaciutatdissenyadapels

vehiclesidecaraanegocis.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“Elnucliurbàésunacosa,peròhihabarrisresidencialssenseserveiscom La
Collada,FondoSomella,l’Aragai…onlespersoness’handedesplaçaralcentre

perferlacompraipertotselsserveis.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“Aixòsíquehoveigmolt,dedonesquevenenalmercat,perquèelmercatésel
mercat,peròquepotserviuenalesafores...ambcarrosibosses,esperant
l'autobús.M'hasfetpensarenaixòd'anaracomprarelsllocsdesempre,al
forn,elpeix,almercatd'aquí,totiquevisquialaColladaiésunaexcursió

important.”

(GD_grupdedones)

Espercebentambédiferènciesentrebarriscom aentornsvitalsiequipats.Unentornvitalés

concorregutambgentqueestàdesenvolupantdiferentsactivitatsadiferentshoresdeldia.La

vitalitatsorgeixdelapresènciasimultàniaicontínuadepersonesi,deladensitatd’activitatsi

usosalscarrersiespais.Unentornequipatésaquellquedisposad’infraestructuresielements

quedonensuportalesactivitatsdelavidaquotidianaaunadistànciaitempsadequatgarantintun

ambientnetiacollidor(ValdiviaGutiérrez,Ciocoletto,OrtizEscalante,Casanovas,iFonsecaSalina,

2017).Enaquestsentit,elsbarrismésresidencialssónpercebutscom espaispocvitalsiequipats.

Una altra qüestió importantésla percepció dela pèrdua d’espaiscomunitarisidelsusos

democràticsdelsespaisengeneralalaciutat,isobretotforadelcentre,jaquelamajoria

d’activitatsculturalsifestivesesdesenvolupenenaquestbarri,al’igualquelamajoriadeseusde

l’administracióidelesentitatseslocalitzenaquí.SegonslapropostadelCol·lectiuPunt6(Valdivia

Gutiérrezetal.,2017)sobrel’auditoriadelaseguretatciutadana,unentorncomunitariésquan

existeixrelació,convivènciaisolidaritatentrelespersones.Unacomunitatestàformadaperun

grupdepersonesqueconviuenenunespaiparticularconsideranttantlesdimensionsfísiques

com socials.Eldissenydelsespaisafectalesrelacionsentrelespersones.Segonselsusosi

activitatsqueesprioritzeniespropicienenelsespaisderelacióespotafavorirlaconvivència,

l’intercanvi,lacuracol·lectivadelespersonesdependentsilasocialitzaciódelespersonesde

maneraigualitàriacontribuintaldesenvolupamentdelesxarxessocials,lasororitatienfortintla

pertinençaalacomunitat.Unentorncomunitaritambépotevitarquelespersonesquedinaïllades.

Talcom s’il·lustraenelssegüentsfragments:

“Nos’estanfentunsusosdemocràticsdelsespaiscomunitaris.S’haproduïtun
buidatgedelesplacesperl’apariciódeterrassesdebar.Elcentreestà

col·lapsatperlesterrasses.Calperseguirunequilibrientrelesterrassesiels
altresusoscomunitaris,limitantelsespaisdelesterrasses.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)



70

“Alscentrescívicsesfanactivitatsitrobadescomunitàries,peròforadel
centrenon’hihapràcticament.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“HihaunacentralitzaciódelesactivitatscomunitàriesalcentredeVilanova,
totesfaaquí.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

Tambéesdetectaunadiferènciadegènereenelsusosdelsespaiscomunitaris,sentelshomes

quiutilitzenméselsespaisesportiussituatsalaviapúblicaoelsespaisdelesplaces,ielsparcs

infantilssónmésutilitzatsperdonesambinfants.Elsespaisocupatspernoisjovessolenser

espaisestigmatitzatsipercebutscom amésperillososquealtres,talcom s’il·lustraacontinuació:

“AlparcdelaTorred’Enveja,eraunespaiquefinsaraestavadesolat,hihan
posatunestaules,síqueelsmatinsdelscapsdesetmanahivanalgunes
famílies,peròésunespaiques’hareocupatperadolescentsibàsicament
adolescentsnois,pelquejohevist.Nosécom hoviuenelsnoies,perquè

normalmentsónnoisijocom amarepassoperallàinoem sentoincrepadani
res,perònosé.Ésunespai,queésunsotabosc.”

(GD_entitatsfeministes)

“AlaplaçadelsjardinsTolrà,aqualsevoldiaihora,hihagrupsdenoisjoves.
Hihaunestigmacapalsjovesqueocupenl’espaicol·lectiu.Hihaforça

intolerància.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

En relació a l’iconografia,activitats iinfraestructures en la via pública,es detecta que les

iconografiesnosónigualitàries(perexemple,lesiconesdelssemàfors,elslavabos,senyalsamb

normatives,etc.).Engeneralsónandrocèntriques,heteronormativesireproductoresd’estereotips

degènereidedesigualtatsentredonesihomes.Larealitatquotidianail’espaipúblicestà

impregnatd’aquestesimatges,aixícom d’elementspublicitarisambimatgesimissatgessexistes,

elsignificatdelesqualsanem interioritzantdiaadia,cosaquenoafavoreixlacreaciód’unaciutat

igualitària.Tambéhihaunasexualitzaciódelscossosdelesdonesenlapublicitat.

“Nohihaperspectivadegènereenl’urbanisme.Elssímbolssónomasculinso
binaries.Noestenenencomptenilesdonesnielcol·lectiuLGTBI.Cal

democratitzarelsespaispúblics.Faltaformacióenaquestsentitiposarmés
atenció”.

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“S’hauriendevetaranuncisalaviapública.Hihaunaordenançarespecteala
publicitat,queararegula,peròsenseulleresdegènere.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

Ipercontra,mancaenlanomenclaturadelscarrers,placesimonumentsnomsdedonesi

representaciódeladiversitatfemenina,totiquehihaunbarrionesvanpotenciar.

“Faltennomsdedonesalamajoriadecarrersiplaces.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“Jopensavaquel’altredia,enparlàvem,perquèaVilanovanotenim gaire
estàtuaquedonivisibilitataalgunpersonatge,molt,moltnohiha.Ielsquehi

ha,apartdesermasculins,aquíalaplaçadelaVila,tenim uncolonitzador,
queelpobleestem agermanatsaCuba,peròésunpersonatgebastanta
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criticar[nosésivaarribaratraficarambesclaus].Lagentésmoltreticenta
canviar-laperquèhihaestattotalavida,peròigualqueambnomsdelscarrers,

ques’harepensatis’hantret,potsertambéestariabépensaraquílicedim
monuments.”

(GD_entitatsfeministes)

“Lesxarxaires,queésunafeinaquemoltesdoneshanfetifan,ihaviauna
placaalportiaquestaplacahadesaparegutohacaigutiningúl’hareposat.Hi
estariabé,janodicunaescultura,peròcom amínim unaplacaenaquestmoll

onellestreballen.Ésunhomenatgeaaquestespersones,perquèhihaels
pescadors,peròsensexarxesnoespesca.”

(GD_entitatsfeministes)

Tambéespercepqueelsdiscursos,lesactivitatsdesenvolupadesilesinfraestructuresal’espai

públic reprodueixen en alguns casos estereotips de gènere,la divisió sexualdeltreball,la

sexualitzaciódelesdonesielbinarisme.S’emfatitzenduesqüestionsenaquestsentit:els

discursosdesenvolupatsenespaisfestius,ons’utilitzaelsexismeil’homofòbiaperferbroma;ila

divisiósexualdeltreballenl’espaipúblic,seguintassocianticonstruintespaisonlestasques

reproductivesidecuresespressuposaquelesassumeixenlesdonesilesactivitatsproductives

elshomes.Unexemplesónelscanviadorsdebebèsquesolensituar-seenlavabosfemenins.Els

següentsliteralsmostrenaquestapreocupació:

“Enelslavabospúblics,s’hafetunauniódelavabosdiscapacitatsidedones,
perquè?Elscanviadorsdenensonestan,ionhauriend’estar?Enespais

mixtes.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“Aixòdelscanviadorsigual,elmeucompanyeraconstanttambéohaver
d’entraralavabosdedones,onopoder-lescanviarell.Llavorssitotselsespais

hand’acabartenintunlavaboadaptat,enellavaboadaptat,hihaespaiperun
canviador.Llavorsalfinalésdonarlesidees,perquèonvasallavaboésals

barsoalscomerços,doncsaixò.”

(GD_entitatsfeministes)

“Alsxiringuitosesfanmonòlegsmoltesvegadesambcontingutsexistai
homòfob.Caldenunciarisensibilitzar.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“S’hadevetllarperaquelesactivitatsnosiguinsexistesihomòfobes.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

Tambéquedaunllargrecorregutd’incorporaciódelaperspectivaperladiversitatsexual,afectivai

degènereenl’urbanismeidevisibilitzaciódeladiversitatsexual,afectivaidegènereifamiliarala

ciutat.VilanovailaGeltrú,com aciutat,segueixtenintunalògicabinàriaheterosexistaanivell

simbòlic(símbolsdetrànsit,símbolsalsvestuaris/lavabos,etc.),d’imatges(publicitatalcarrerno

inclusiva)id’instal·lacionspúbliques(lavabos,vestuaris,etc.),talcom escomentaenelssegüents

literals:

“Calenreferentsalscarrers,cosespintadesambcolors,quesobti,que
qüestioniiquepermetialespersonesLGBTIsentir-seincloses,com la

propostadeChryshallisdepintarelsbancsdecolorsiimplicaralaciutadania
enfer-ho.Calnoassumiridentitatsheterosexualsinoassumiridentitats

socialsdeterminades.”
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(EntrevistapersonaentitatAMPGYL)

Seguretat

Elsestudisindiquenqueentermesdeseguretat,undelselementsmésimportantséslapercepció

subjectivaqueunespaiéssegur.Lapercepciód'inseguretattéunimpacteanivellderestricció

d'accés,úsiapropiaciódel'espaipúblicdelaciutat.Hihaevidènciaempíricaquelesdones

autolimitenelseusdesplaçamentsi,pertant,l'úsiaccésaespaisurbansialtransportpúblic,en

funciódelapercepciód'inseguretat.Pertant,inclourelapercepciód’inseguretatenl’anàlisipermet

prendreconsciènciairespondreacom laporlimitalallibertatilamobilitatdelesdones,

principalmenten les activitats nocturnes,tanten àmbits de recreació com de treball,i

especialmenten els trajectes il’ús de determinats espais,provocantque elsentimentde

pertinençasiguimenori,pertant,esdonimenysparticipació activadelesdones(Valdivia

Gutiérrezetal.,2017).Talcom sesenyalaal’InformedelCol·lectiuPunt6sobreseguretat

ciutadana(ValdiviaGutiérrezetal.,2017):“Lapercepciódeseguretatestàcondicionadaperla

diferènciaqueexisteixentreeltipusdeviolènciaquepodenexperimentarlespersonesdepenent

delseusexe,gènere,edat,origen,etc.Iaixòtéunimpactedirectesobrelesdiferentspercepcions.

Talcom diuTeresadelValle(2006)lapor,igualquelaseguretat,téreferentsisignificatsdiferents

perahomesidones.Laporolapercepciód’inseguretatdelesdonesestàmarcadaperla

violènciaexercidasobreelnostrecossexuatideterminaengranmesuracom lesdonesviuenels

diferentsespais,jasiguindomèstics,comunitarisopúblics.”

Enlasegüentinfografia,podem veurecom lesdones,entotselstramsd’edat,superenalshomes

pelquefaalasevasensaciód’inseguretatalcaminarsolespelcarrerdenit.Tambépodem veure

queaquestasensaciód’inseguretats’acusaenlesnoiesjovesienlesdonesgrans.Així,lapauta

masculinaésaunincrementdelasensaciód’inseguretatambl’edat.Tambécaldestacarquela

bretxadegènereésmenorcom mésedatesté.Caltenirencomptequelaseguretatnoésnomés

l’absènciadedelictessinósobretotlasensaciódepoderviuresenseporipoderduratermela

vidaquotidianaambllibertat.Lesenquestesdevictimitzaciógairebésempremostrenlaparadoxa

quelesdonesilagentgransónelssectorsdelapoblacióquemenyspateixendelictestipificats

policialment,però,alavegada,sónelssectorsdelapoblacióquepresentenunnivelldesensació

d’inseguretatmésalt.Peraixò,nonomésl’actuaciópolicialijudicialtéunrolimportantenles

polítiquesdeseguretat,sinóquelesmesuresdesociabilitaticonvivènciaideplanificaciói

dissenydelsespaispúblicssóngranseinespergarantirunúsigaudiequitatiuilliuredelnostre

entorni,pertant,peraconseguirunaseguretatmésrealdelshomesilesdones(IQObservatori,

2018).
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AVilanovailaGeltrú,tambéesdetectaaquestatendènciaenquantalapercepciódeseguretat,no

noméslapròpia,sinótambéalesdonesquet’envolten:

“Situestásencasaalaunaoalasdocedelanocheotunenaestádefiesta,
siemprehayesemiedoytelevantas,dóndeestará,siestarábienovendrán

bien,porquenuncasesabeloquepasa.Esemiedoaunamadrenoselepasa.”

(GD_grupdedones)

Esposasobrelataulaunamancadeperspectivadegènereal’horadepensarelsespaisen

termesdeseguretatciutadana,talcom s’exposatotseguitenquantalscanvisenlail·luminació

delscarrers:

“Temesd’il·luminacióidevisibilitat.Noespensaenlapercepciódeseguretat
quedónal’espaipúblic.S’estanfentunaapagadesdel’enllumenatdelcarrer,

pertemaeconòmic.Nos’hapensatambperspectivadegènere.Nohiha
consciènciadelproblemaquepotsuposarlail·luminació.Hem fetunmapeig

delesapagadescom aentitat.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“Elquesortiaaquestmatí,ésquemoltprobablement,eltècnicolacomissió
queésquihadeciditapagarelsllumsapartirdela1hdelamatinada,notenia
incorporadeslesulleresdegènere,igualquequihadeciditlaubicaciódeles

terrasses,quihadeciditonesposenelscontenidorsquefandebarreres
visuals,etc.Faltaincorporaraquestesulleresdegènere,queperpartdels

tècnicsmunicipalsestavenmoltdisposats.”

(GD_entitatsfeministes)

Enelsgrupsdediscussióilesentrevistes,sesenyalenvariselementsclauanivellurbanístici

d’espaipúblicperaugmentarlasensaciódeseguretatil’autonomiadelespersonesi,sobretotde

lesdones:construirespaisvigilats;millorarlail·luminaciódel’espai,sobretotdelsbarrisno

cèntrics;millorarlacomposicióiubicaciódelselementsenl’espai,perquèsiguinaccessiblesino

esdevinguinbarreresvisuals(urinaris,contenidors,botigues,etc.);eliminarelspassossubterranis

ialtreselementsd’inseguretat;millorarlasenyalitzaciódelsespais;construirelsedificisamb

espaisdetransicióespaipúblic-privatvisiblesivitals(oferintlesplantesbaixesalcomerçper

exemple);iampliarelshorariscomercialsalmatíperlagentgran.

A continuació,espresentendiferentsfragmentsd’entrevistaquepermetenil·lustraraquests

elementsclau:

“Paralaspersonasmayores,porejemplo,loshorariosdedeterminadascosas.
Laspersonasmayores,quetradicionalmentesomoslasquevamosahacerla

compra,noesmicaso,perobueno,tenemosqueesperaralasdiezdela
mañanaahacerdeterminadascosas,cuandolasmujeresmayoresestamos

levantadasalassietedelamañana,totalmentedeinsomnio.Loshorarios
tambiéntienenqueverconlaseguridad,conunritmomáspropio,quete

acompañabiológicamente.”

(GD_grupdedones)

“Devegades,aquestaplaçaquediuella,ésunaplaçagran,peròestàbastant
desolada,ialgunesdonesm’handitquealgunavegadahantingutalguna

experiènciadesagradable,laPlaçaMediterrània.Ésquelesplacesdepènd’on
siguin,perquèlaplaçadelportésexcessiueltemadelesterrasses,peròen

aquellaplaçaqueéstandesolada,lesterrassespodencompliraquestafunció
deferunespaimésvigilat.”

(GD_entitatsfeministes)
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“Lapoblaciód’entradanosapidentificar,apartd’ostres,unaaltravegadaens
hanapagatelllum.Nosabenidentificaraixòcom aproblemàtiquesdegènere,
perquèlagentnotéaquesteseinesperidentificar,això,unscontenidors…Ésel

quèestem treballantambeltemaelprotocol,veientubicacionsdelsespais,
com esmuntenelsurinaris,lesbarres,perquèfinsquealgúnoveietdiuaixò

ésimportant,lagentnohoveu,com lodelesplacesdepàrquingquenoésque
nos’hagifet,iéspintarireservarunesplaces.Lodelnomenclàtorjaés.”

(GD_entitatsfeministes)

“Bé,jopersonalmentem sentosegura.Eltemadelallum,m'haviapassaten
altresllocs,enviureenaltresllocs,enaltrespaïsos,depensarlasensacióde

seguretat,idirnoésquesiguiinsegurésquehihapocallum,llavorsés
complicatperquèsihem d'estalviarenergiatampoccalquetinguem totesles
llums.JoaEstatsUnitsrecordoaixò,teníem pord'anarpelsllocs,peròno,no,

noésquehihapocallum.Nohihainversiópúblicaeneldissenydelesciutats.”

(GD_grupdedones)

“Lail·luminació.Fatempsqueestem recollintcom aentitatunmuntdefotos,
ambdates,etc.Alfinalésmanifestarquehihamoltscarrersfoscosalcentre,i

alaperifèriajaésescandalós.Aixòentenem quesíquehihaunpuntquees
potarreglar,queaixònocanvialescoses,peròcom amínim lasensacióde

seguretatqueésalgoatreballartambé.”

(GD_entitatsfeministes)

Segonsl’Informesobreseguretatciutadanadelcol·lectiuPunt6(ValdiviaGutiérrezetal.,2017),un

entornvigilatésaquellquepermetlavigilànciainformal,aquellaexercidaentreigualsidemanera

solidàriainoautoritària.Vigilarés“cuidar”.Noésunafuncióexclusivaquehagidedesenvolupar

algúperpreservarlaseguretatdelespersonesquehabitenlaciutat,sinóquehadeserunatasca

compartidapertoteslespersones.Lavigilànciainformalesdónaquanexisteixdiversitatsocial,

físicaifuncional,quepermetalavarietatdepersonesferactivitatsiusosdel’espaiqueresponen

alesdiferentsnecessitatsdelespersonesenfunciódelgènere,sexe,edat,diversitatfuncional,

origen,culturaicondiciósocial,entrealtresfactors.

Totilaimportànciaderepensarlaconstrucciódel’espaiambperspectivadegènere,enelsgrups

dediscussióilesentrevistes,esconsideraclauperaugmentarlasensaciódeseguretatenl’espai

públiciprivatferprevenciódelesviolènciesalcarreritreballarperquèesrespectinlesdonesiels

seuscossosieliminarqualsevoltipusd’agressióal’espaipúblic,alhoraqueferunbonabordatge

quanesdoninaquestesviolències,talcom esreflecteixenelsegüentfragment:

“Jovoliadirambeltemadelaseguretat,quenoésposartantesmesures
perquèunadonasesentisegura,sinótreballarperquèesrespecti,queuna

donapuguianarsola,alvespre,pelcarrerinopassires,igualquehipotanar
unhome,treballantaquesttemadesdelesescoles,desdelsinstituts...“

(GD_grupdedones)

Totiaquestamajorsensaciód’inseguretatdelesdones,com jaapuntàvem mésamunt,elshomes

pateixen,engeneral,unmajornombredefetsdelictiusquelesdonesisónellstambéquimésen

realitzen.Quanobservem elsfetssegonsl’àmbitenquèesprodueixen,comprovem com ésenels

fetsde proximitat(atracaments,estiradesde bossa,robatorisde mòbilso carteres…),que

impliquenuncontactefísic,l’únicàmbitonlesdonessuperenalshomes.AVilanovailaGeltrú,hi

hahagutunaugmentdelesagressionssexualsenl’espaipúblicconsiderableenelsdarrersanys.

Elsrobatorisocorregutsaldomicilisónpatitsenigualmesuraperhomesidones.Encanvi,els

fetsocorregutsennegocis,ielsfetscontralespersones,com araagressionsoamenaces,sónels

mésmasculinitzats.Aquestesdadesmostrencom ladivisiód’espaisirelacionssegonselgènere,

estradueixendiferènciesenlaprevalençadediferentstipusdevictimització,ambunaclara
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masculinitzaciódelesvíctimesdefetsdelictiusenelseuconjunt(IQObservaotori,2017).

Perúltim,enrelacióal’expressiódel’afectivitat,l’orientaciósexualolaidentitatenl’espaipúblic

perpersonesLGBTIenl’espaipúblic,caldirqueaVilanovailaGeltrú,hihadisparitatd’opinions

sobrelaciutatcom aespaiseguricòmodeonpoderviure,estimariserambllibertat.Hihauna

partdelapoblacióLGBTIentrevistadaquepercepelmunicipicom aespaicòmode,onpoder

expressarlasevaafectivitatiidentitatdegènereionlesagressionssónpuntuals,iunaaltrapart

quenocomparteixaquestavisió.Algunespersonestambénarrenexperiènciespositivesenel

municipiilaviapública,sentint-selliuresirespectadesquanexpressenlasevaafectivitat.Aquesta

diversitatd’opinionstéunbiaixgeneracional.Entrelespersonesadultes,hihaunapercepciómés

positivadelaciutatqueentrelespersonesjoves,totiquealgunesd’ellesexpliquenquesegueixen

evitantexpressarlasevaafectivitatpúblicament,talcom s’exposaacontinuació:

“Nohihamassadiscriminaciónigaireagressions.Engeneral,lagentésmolt
tolerant.Nohihamassaproblemes.Peròevitofercertescoses,com donar-me

lamàofer-meunpetóalcarrer,queenaltresllocssíquefaria.”

(GD_personesadultesLGBTI)

“Nosaltresanem agafadespelcarrerinohem tingutmaicapproblemaal
carrer.”

(GD_personesadultesLGBTI)

Encanvi,lapoblacióLGBTIjoveexposaméssituacionsdediscriminacióoviolènciaenl’espai

públic,sobretotburles,miradesdesaprovantsiinsults,quedificultenl’expressiódel’afectivitata

nivellpúblicilasensaciódeseguretat.Esrelatensituacionsd’agressionsiviolènciescapanois

gais.Engeneral,aquesttipusdeburles,mirades,agressionsiviolènciesenlaviapúblicaesdonen

perpartdepersonesdesconegudes.Acontinuació,espresentenalgunsliteralsd’entrevistaon

s’il·lustraaquestaproblemàtica:

“Hihahagutalgunesagressionssobretotdecaràcterverbal,insults,queet
xiulinambelcotxe...peranardelamàd’algunaparellaoperqualsevolaltra

cosa.Lagentnosesentcòmodeperexpressarlasevaidentitatdegènereola
sevasexualitat.Lagentnovolserdiferent,totallòqueessurtdela

heteronormativitatesviumalament.”

(GD_personesjovesLGBTI)

“Hihacasosdediscriminacióenespaisd’oci,quedosnoisestiguinballant
juntspotserunasituacióderiscarebrecomentaris.”

(GD_personesjovesLGBTI)
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Totiaixò,lamajoriadepersonesjovesexpressenlasevaafectivitatovanagafadesdelamàdela

sevaparellapelcarrer,alcontrariquelespersonesadultesentrevistades.Pertant,totique

percebenmésagressions,semblaquelagentjovehatrencatamblabarreradelaporaexpressar-

seiviulasevaafectivitatisexualitatambmésllibertatquelespersonesadultesanivellmunicipal,

talcom escomentaenelsegüentfragment:

“Lesparellesjovesmostrenafectepúblicament.Lesquesónmésgranspoca
pocesvanobrint.”

(Entrevistaalpersonaltècnicdel’ÀmbitLGBTI)

ElfetquelespersonesLGBTIpuguinexpressarlliuramentlasevaafectivitatoidentitatdegènere

permetmostrarladiversitat,trencarestereotipsiprejudicis,alhoraqueofereixmodelsireferents

positiusalespersonesqueencaranohanacceptatlasevaorientaciósexualoidentitatdegènere.

Mobilitatiaccessibilitat

Elmotiudelsdesplaçamentsquotidianspresentaunbiaixdegènere.Lesdonesenrealitzenmés

permotius“noocupacionals”,“altresmotiusquotidians”.Aquestsmotius,noperserpropisde

l’esferaprivadadelespersonessónmenysobligatorisolligatsalarealitzaciód’untreball,sibées

tractad’untreballnoremunerat.Així,dels30als64anys,elnombrededesplaçamentsperraons

noocupacionalséssuperiorentrelesdonesqueentreelshomes,encaraqueelsdesplaçaments

ocupacionals,defet,siguinminoritarisperambdóssexes.Ésimportantdiscernirquinssónmotius

atribuïblesaunaactivitat“opcional”associadaaltempslliureiquinsno,pertaldepoderplanificar,

sensebiaixos,lamobilitatperatoteslespersones,enlessevesdiferentsobligacions,inonomés

enrelacióalesobligacionslaborals(IQObservatori,2018).Lesdonesgastenméstempsqueels

homesenmotiusrelacionatsamblescompresquotidianes,l’acompanyamentaaltrespersonesi

elshomesenoci/diversióipassejar,talcom s’il·lustraalgràfic.

Anivelldetipusdetransportutilitzatenelsdesplaçaments,lesdonesutilitzenméselsmitjansde

transportpúblicicol·lectiuquenopaselshomes.Ellestambéesmouenmésapeu.Enqualsevol

cas,uncanvidemodelcapaunamobilitatsostenibleimplicaqueespromocioninelspatronsde

mobilitatmajoritarisenlesdonesiesdesincentivinelspatronsmésmasculinitzats.Unelement

d’excepcióéslabicicleta,queessentuntransportprivatesconsideramitjàapotenciar,pelsseus

beneficissobrelapersonaielmediambient.Parlem d’unmitjàencaramoltminoritari,iquehoés

encaramésentrelesdonesqueentreelshomes(IQObservatori,2018).
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EspercepqueVilanovailaGeltrú,exceptealguneszonesdelcentre,estàpensadaenclaude

vehicleprivat,bàsicamentpelcotxe,ipelsnegocisprivats.Aquestfetdeixapocsespaispelsusos

comunitarisigeneracompetènciaperleszonesdevianantsidepasentrebicicletes,patinetsi

personesapeu.Enalgunsgrupsdediscussió,s’obreeldebatdequinaéslaproblemàticaprincipal

aabordar,concloentqueéslaciutatpensadabàsicamentdesdeldesplaçamentambcotxecom a

centreil’úsabusiudelesterrasses.Escomentaquecalprioritzarlamobilitatapeu,ambtransport

públicoambbicicleta,talcom s’apuntatotseguit:

“Alscarrersnocèntrics,hihagentquevaambbici,enpatinet,iaixò

entrebancaaltragentquenotétantamobilitat,siguindonesohomes.Enllocs

quenosiguilaramblaquehihamoltd’espai.”

(GD_entitatsfeministes)

“Elproblemaésqueaquíensposem alluitarcontralaciutadaniaelsqueanem

apeuielsqueanem ambbicicleta.Encomptesdelluitarcontralesterrasses,

quesónquirestenespaialarambla,hodicperquèjotambéfaiglalectura

quanvaigamblesnenes,‘ostres,perquèpassenbicissuperràpid’ieldiaque

vaigamblabici,vaigambcura,peròalfinal,hihadies.PerCarnaval,eldiadels

gegants,delacunyavella,nohihaviallocperquèpassessinelsnensperquè

estanlesterrassesocupant,aquelldianopots,perquèelprotocolésla

santíssimatrinitatdeVilanova,dius,home,mirem enquinsmomentsiquins

usoslesterrasseshanconquistatl’espaiaVilanova.Ialfinalsócjoqui

m’assecenunaterrassa,peròfinsaranohierenitampocem passavares.Hi

haunúsexcessiu.Hihaunaplaçadelportqueelsnensnopodenjugar,elshi

haquedatunespaiquadradetisijuguenapilotamolesten.”

(GD_entitatsfeministes)

Eltransportpúblicanivellvilanovíespercepcom aforçaprecari,cariambmancancesimportants

d’adaptacióideconnexióentrediferentsespaisdelaciutat.L’autobúséselprincipaltransport

públicdinsdelmunicipi.Aquestnoméstédueslínies,ifaltaconnexiótantambelsserveis

principalscom ambelspolígonsindustrials,onhitreballapartdelapoblació.Com jahem vist,les

principalsusuàriesdelmateixsónlesdones.Esplantejalapossibilitatd’oferirunserveide

minibusospertaldepal·liaraquestesmancancesitenirlíniesnocturnes.Talcom sesenyalaen

elssegüentsfragments:
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“Eltransportpúblicésprecari.Noestàadaptat.Faltaconnexióamblesescoles,

elsCAPs,eltren,etc.Eltransportnoarribaalscentresdetreballsituatsenels

polígons.Lestarifesnosónaccessiblesperapersonesambpocsrecursos.”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

“Posarminibusos,unbusdebarri,queetportinatotarreu.L'autobúsno

s'utilitzamassaiaraencaramenys.Nohipotscomptargaire,ésmolt

complicatanivelldecompatibilitat.L'autobúsavegadesdónatantavoltaque

prefereixesanarapeu.

(GD_grupdedones)

“Leslíniestenenpocafreqüència,elshorarisnosónsuficients.Tarda?Només

dosautobusos?Nohihaautobusosnocturns.”

(GD_entitatsfeministes)

Enrelacióal’accessibilitat,espercepquetambémancaperspectivadegènereal’horadeferels

espaisaccessibles,doncselsitinerarisiusosdel’espaipúblicdelesdonesestanplensde

barreresarquitectòniquesperlamajorcàrregadeltreballreproductiuidecuresqueassumeixen,

aixícom lesd’algunshomes.Calrevisarlacol·locaciódecontenidorsialtreselementsurbanístics,

perquènoesdevinguinbarreresdevisualitzaciódel’espai;elsaccessosaltransportpúblic;iles

voreresdelscarrers,perpodercircularsensedificultatsambcadiresderodes,carretonsicotxets

debebès,talcom escomentaalsgrupsdediscussió:

“Desprésunaaltracosa,elscarrers,perquèelmeucompanyl’anypassatesva

trobaruntempsanantambcadiraderodes.Quanporteslacadiraderodes,

quenormalmentsóndones,notes,quem’imaginolapastaqueserà,però

notesaquestsdesnivellsalscarrers,honotesmolt.”

(GD_entitatsfeministes)

“Quanvasambbici,amblesnenes,quejohivaigim’haigdepararalavorera,

perònopodenpujaribaixarlavoradaiclar,pateixes.Sónsituacionsquesino

leshasviscut,notelesplanteges.Hihauntram decarrerqueettrobesquesíi

unaaltraqueno.”

(GD_entitatsfeministes)

“Nosécom estàeltemadelsautobusos,eltemadelsgraons.Jocrecqueestà

malament,perquèelsautobusosdeVilanovasónextremadamentalts.Ialfinal

aquíVilanovaquiagafal’autobússónopersonesgransoanantambcriatures,

llavorssapsonl’agafes,peròmaisapsonpodràsarribarabaixar.Elsvasfer

nousielsvanferdobleesglaonatsielsseientstambésónalts.”

(GD_grupdedones)

Perúltim,enrelacióalamobilitat,tambés’apuntalanecessitatdeconstruiritinerarissegursper

infants,potenciantiniciativescom lesdelscaminsescolars.Aquestanecessitatvamésenllàdel

plad’igualtatd’oportunitatsentrehomesidones,peròespercepcom apreocupaciósobretotper

partdelesdonesquesónmaresverselsmenors,perquèsónellessovintquefanaquestatasca

d’acompanyament,com hem vistenelprimergràficdel’apartat.A continuació,s’exemplifica

aquestapreocupacióambunliteralsorgitenelsgrupsdediscussió:

“Permi,tambéhihatotuntema,quenoésexclusivamentdelesdones,queés

totunmovimentambelscaminsescolars,quepermisíquetéaveuremolt,és

barrejatambeducació,espaipúblic…Hihamoltesfamíliesqueestem dins

aquestsespais,queestem intentantfercoses,quel’Ajuntamentenstira

endarrere,perquèensdiu‘aixònohopodem fer”,‘japeròtampocm’estàs
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donantsolucions’ijopassoperllocsamblesmevesfillesqueem semblen

perillosos,ialgundiapassaràalgunacosa.”

(GD_entitatsfeministes)

Habitatge

L’ofertaresidencialilestipologiesd’habitatgeresponenaestructuresfamiliarstradicionals,de4o

5persones(parellaheteronormativaambfills/es),quenos’ajustaalarealitatfamiliaractuali

generaproblemesd’accésperamoltespersonesanivelleconòmic,especialmentalesfamílies

monomarentals,talcom s’apuntaenelsgrupsdediscussió:

“L’accésallloguerd’unhabitatgeestàpensatperaunafamíliatradicional.No

estenenencomptelesfamíliesmonomarentalsolesimmigrants.Lasituació

econòmicaéselprincipalcondicionant.Elsproblemeseconòmicshauriende

sermotiud’inclusióoparàmetresquepermetinpoderoptarahabitatge?”

(GD_àmbiturbanismeiespaipúblic)

Amésamés,eldissenydel’interiordelshabitatgesrelegal’espaipeltreballreproductiuidecures

azonessecundàriesoaccessòries.

D’altrabanda,hihaunnombrecreixentdedonesdelaterceraedatqueviuensolesenvivendes

quenoestanadaptadesalessevesnecessitatsiquelimitenlasevaautonomia.

Perúltim,atravésdeltreballquefal’Ajuntamentdesdel’Oficinalocaldel’habitatge,s’handetectat

situacionsenquèesdiscriminaapossiblesllogatersperlasevaorientaciósexual.Sovint,finsitot

en la sol·licitud de perfils de llogaters,es demana obertamentexcloure a persones amb

orientacionssexualsnoheteronormativesperpartdelespersonespropietàries.Tambés’han

detectatdiscriminacionsperraód’origen,culturaoreligió.Uncops’haacceditaunavivenda,

tambés’handonatproblemesdeconvivènciaambelveïnatperLGBTIfòbies.Així,unadeles

personesparticipantsenelgrupexposaunaagressióLGBTIfòbicaquevarebrealacomunitat

veïnalonvivia:

“Fauntempsem vaigquedarsensefeinainoteniaonanar.Vaigocuparunpis

ialesparetsem vaigtrobarpintadesde‘fueramaricón’.”

(GD_personesadultesLGBTI)

Obligacionslegalsdel’àmbitd’urbanismeil’espaipúblic

Respectel’àmbitdel’espaipúblicil’urbanisme,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectiva

dedonesihomesexplicitaqueésfonamentallaformacióenperspectivadegèneredelpersonal

tècnicipolíticqueesdedicaalaplanificacióurbanística.Tambéesconsiderabàsicl’elaboració

deprogramesactiusidotatsderecursossuficientsperalapromociódel’accésal’habitatgede

col·lectiusenriscd’exclusiósocial;laplanificaciód’estudisquepermetindetectardesigualtats

mesurablesenaquestàmbit;il’aplicaciód’unapolíticaurbanísticaquetendeixiacrearciutats

compactes,mixtesipròximes,quedoninrespostaalesnecessitatsdeconciliaciódelavida

personal,familiarilaboral,disminuintelstempsdedesplaçamentigarantintl’accessibilitatdels

serveisenigualtatd’oportunitats.

LaLleiorgànicaestatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomes

assenyalaenl’article31.Polítiquesurbanes,d’ordenacióterritorialivivendaquelespolítiquesi

plansdelesadministracionspubliques,enmatèriad’accésalavivenda,inclouranmesures

destinadesaferefectiuelprincipid’igualtatentredonesihomes,aixícom tambétindranen

comptelesnecessitatsdelsdiferentsgrupssocialsidelsdiferentstipusd’estructuresfamiliars,

afavorintl’accésencondicionsd’igualtatalsdiferentsserveisialesdiferentsinfraestructures

urbanes.Amésamés,elgovernfomentaràl’accésalavivendadedonesensituaciódenecessitat

oderiscd’exclusióidedonesvíctimesdeviolènciadegènere,especialmentquantinguinmenors
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alseucàrrecdeformaexclusiva.Lesadministracionspúbliquestambétindranencomptela

perspectivadegènereenlespolítiquesurbanes.

Principalsconclusionsenl’àmbitdel’urbanismeil’espaipúblic

● Mancainclouredelaperspectivadegènereideladiversitatsexual,afectivaidegènereen

laplanificaciódelaciutat.Elsitinerarisiusosdel’espaipúblicdelesdonesestanplensde

barreresarquitectòniques.Calrevisarlacol·locació decontenidorsialtreselements

urbanístics,elsaccessosaltransportpúblicilesvoreresdelscarrers.

● Mancaconnectivitatentreelsespaisdetreballreproductiu,vivendaiactivitatsquotidianes.

Laincompatibilitatilallunyaniadelalocalitzacióentrelavivenda,eltreballilesactivitats

quotidianesvitalstécom aconseqüènciaunimportantconsum detempsidinersen

desplaçamentsquedificultalestasquesreproductivesidecura,queafectasobretotales

dones.Es percep una diferència importantentre els barris,sobretotaquells més

residencials,ielcentredeVilanovailaGeltrú.Tambéhihadiferènciesentrebarriscom a

entornsvitalsiequipats.S’apuntalanecessitatdeconstruiritinerarissegursperinfants.

● Manquenespaiscomunitarisiespaisperlacuracol·lectiva,doncselsquehihaestan

masculinitzats.Hihaunapèrduad’espaiscomunitarisidelsusosdemocràticsdelsespais

alaciutat,cosaquegeneraunapèrduad’espaisdecuracol·lectivadelespersones

dependents.Hihadiferènciesdegènereenelsusosdelsespaiscomunitaris.Elshomes

ocupenelsespaisesportiussituatsalaviapúblicaolesplacesilesdonessónmés

presentsen elsparcsinfantils.Elsespaisocupatspernoisjovessolen serespais

estigmatitzatsipercebutscom amésperillososquealtres.

● Lesiconografies,elsdiscursosilesactivitatsal’espaipúblicavegadesnosóninclusivesi

reprodueixenestereotips.Lesiconografiesdel’espaipúblicnosónigualitàriesisovintsón

reproductoresd’estereotipsdegènereidedesigualtatsentredonesihomes.Mancaenla

nomenclaturadelscarrers,placesimonuments,totielsesforçosfetsaVilanovaila

Geltrú,nomsdedonesquerepresentinladiversitatfemenina.Elsdiscursos,lesactivitats

desenvolupadesilesinfraestructuresa l’espaipúblicreprodueixen en algunscasos

estereotipsdegènere,ladivisiósexualdeltreball,lasexualitzaciódelesdonesiel

binarisme.

● Hihamajorsensaciód’inseguretatal’espaipúblicendones,totiqueellspateixenmajors

fetsdelictius.Lesdones,entotselstramsd’edat,superenalshomespelquefaalaseva

sensaciód’inseguretatalcaminarsolespelcarrerdenit.Aquestasensaciód’inseguretat

s’acusaenlesnoiesjovesienlesdonesgrans.Laporlimitalallibertatilamobilitatdeles

dones,principalmentenlesactivitatsnocturnes,tantenàmbitsderecreaciócom de

treball,iespecialmentenelstrajectesil’úsdedeterminatsespais,provocantqueel

sentimentdepertinençasiguimenori,pertant,esdonimenysparticipacióactivadeles

dones.Elementsclauamodificaralaciutatperaugmentarlasensaciódeseguretati

l’autonomiadelespersonessón:construirespaisvigilats,millorarlail·luminaciódel’espai,

millorarlacomposicióiubicaciódelselementsenl’espai,perquèsiguinaccessiblesino

esdevinguin barreres visuals,eliminar els passos subterranis i altres elements

d’inseguretat,millorarlasenyalitzaciódelsespais,construirelsedificisambespaisde

transicióespaipúblic-privatvisiblesivitalsiampliarelshorariscomercialsalmatíperla

gentgran.Elshomespateixen,engeneral,unmajornombredefetsdelictiusqueles

donesisónellstambéquimésenrealitzen.Elsdelictesdefetsdeproximitatlesdones

superenalshomescom avíctimes;encanvi,elsfetsocorregutsennegocis,ielsfets

contralespersones,com araagressionsoamenaces,sónelsmésmasculinitzats.

● Mancamillorarlaprevenció,deteccióiabordatgedelesviolènciesdegènereenl’espai

públic.Espercepquecalferprevenciódelesviolènciesalcarreritreballarperquè

s’elimininiesrespectinlesdonesielsseuscossos,iferunbonabordatgequanesdonin.
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Enaquestsentit,aVilanovailaGeltrú,hihahagutunaugmentdelesagressionssexualsa

l’espaipúblicconsiderableenelsdarrersanys.

● Hihapercepcionsdisparscom aciutatseguraperlespersonesLGBTI.Lamajoriade

personesjovesexpressenlasevaafectivitatovanagafadesdelamàdelasevaparellapel

carrer,alcontrariquelespersonesadultesentrevistades,totiquelaciutatéspercebuda

com amésseguraperlespersonesadultesqueperlesjoves.

● Calfeminitzarlesformesdedesplaçamentmilloranteltransportpúblic.Elmotiudels

desplaçamentsquotidianspresentaunbiaixdegènere.Lesdonesenrealitzenmésper

motius“noocupacionals”,“altresmotiusquotidians”.Lesdonesutilitzenméselsmitjans

detransportpúblicicol·lectiuquenopaselshomes.Ellestambéesmouenmésapeu.A

nivelldesostenibilitat,ésnecessarifeminitzarlesformesdedesplaçament.Eltransport

públicanivellvilanovíespercepcom aforçaprecari,cariambmancancesimportants

d’adaptacióideconnexióentrediferentsespaisdelaciutat.

● Manca adequar l’oferta d’habitatge a les diferents realitats familiars ievitar la

discriminació en l’accés.L’oferta residencialiles tipologies d’habitatge responen a

estructuresfamiliarstradicionals,cosa que genera problemesd’accéspera moltes

personesanivelleconòmic,especialmentalesfamíliesmonomarentals.Eldissenyde

l’interiordels habitatges relega l’espaipeltreballreproductiu ide cures a zones

secundàriesoaccessòries.Hihaunnombrecreixentdedonesdelaterceraedatque

viuensolesenvivendesquenoestanadaptadesalessevesnecessitatsiquelimitenla

sevaautonomia.S’handetectatsituacionsenquèesdiscriminaapossiblesllogatersper

lasevaorientaciósexual.Uncops’haacceditaunavivenda,tambés’handonatproblemes

deconvivènciaambelveïnatperLGBTIfòbies.

6.2.4.Àmbitdelasalut

Estatdesalutdedonesihomes

Enl’àmbitcatalà,jaquedeVilanovailaGeltrúnos’hantrobatlesdadescorresponentsal’estatde

salut,l’EnquestadeSalutdeCatalunya(ESCA)(DepartamentdeSalut,2017)senyalaquevuitde

cadadeupersonesdelapoblació́ generalfanunavaloració́ positivadelseuestatdesalut

(83,6%elshomesi77,9%lesdones).Aquestapercepció́ empitjoraamesuraquelespersones

pertanyenagrupsdemé sedat(sobretotapartirdels45anys),entrelespersonesdeclasses

socialsmenysafavoridesientrelesquetenennivellsd’estudismé sbaixos(59,6%elsqueno

tenenestudisotenenestudisprimarisi88,4% elsuniversitaris).Tantengeneralcom pera

cadascunad’aquestesvariables,lesdonespercebenlasevasalutpitjorqueelshomes.Així,les

donesambméspossibilitatsdetenirunmalestatdesalutautopercebudasónlesdonesdeclasse

socialbaixa.

L’ESCA2017apuntaalgunsdelsprincipalsindicadorsoproblemesdesalutdelapoblacióiles

diferènciesdegènereenaquestsentit.Elsprincipalstrastornsdesalutquepateixohapatitla

poblaciósónelsrelacionatsambmalaltiesdel’aparelllocomotor(artrosi,artritisoreumatismei

mald’esquenacròniclumbarodorsalicervical)iambmalaltiesdel’aparellcirculatori(pressióalta

icolesterolelevat),amésdeladepressióol’ansietatilamigranyaoelsmalsdecapfreqüents.

Hihamorbiditatdiferencialpergènere.Lamorbiditatentreelshomesestàrelacionadaenprimer

llocambmalaltiesdel’aparellcirculatori(pressióaltaicolesterolelevat),seguitdemalaltiesde

l’aparelllocomotor(mald’esquenalumbarodorsaliartrosi,artritisoreumatisme);mentreque

entrelesdonesésalainversa,enprimerllocsesituenlesmalaltiesdel’aparelllocomotor(artrosi,

artritisoreumatismeimald’esquenalumbarodorsalicervical),seguitdemalaltiesdel’aparell

circulatori(pressióalta).A més,lesdonespateixenenmajorpercentatgequeelshomesde
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depressióod’ansietat,demigranyesodemalsdecapfreqüents,d’anèmiaid’al·lèrgiescròniques.

PelquefaalsmotiusdeconsultaregistratsalsserveisdeVilanovailaGeltrú,observem que

difereixenentrehomesidones,així,ladistribuciópersexedelsprincipalsmotiusd'assistència,

segonselsgransgrupsdiagnòsticsdelaCIM-9-MC,vanserel2015:

_ Al’hospitaldedia:enelshomesCodisVamb53contactes(16,1%deltotaldecontactes

enhomes)ineoplàsiesicarcinomes“insitu”amb 28 contactes(8,5% deltotalde

contactesenhomes);ienlesdonesCodisV amb34contactes(14,0% deltotalde

contactesen dones)imalaltiesde l’aparelllocomotorielteixitconnectiu amb 24

contactes(9,9%deltotaldecontactesendones).

_ Enl’hospitalització ensalutmental,tantenelshomescom enlesdones:trastorns

orgànicsidemènciasenilopresenil(33,7%deltotaldecontactesenhomesi46,2%del

totaldecontactesendones)iesquizofrèniaitrastornsrelacionats(21,6% deltotalde

contactesenhomesi18,8%endones).

_ Enl’atencióhospitalària:enelshomes,neoplàsiamalignadebronquisipulmóamb121

contactes(13,1%deltotaldecontactesenhomes)itrastornsorgànicsidemènciasenilo

presenilamb55contactes(5,9%deltotaldecontactesenhomes);ienlesdones:fractura

decolldefèmur(maluc)amb98contactes(9,2% deltotaldecontactesendones)i

trastornsorgànicsidemènciasenilo presenilamb 88 contactes(8,2% deltotalde

contactesendones)

Elsproblemesdesalutmésfreqüentsquepateixohapatitlapoblaciódemenysde15anyssón

bronquitisderepetició (11,3%),problemescrònicsdepell(10,6%),otitisderepetició (8,5%),

al·lèrgiescròniques(6,6%)ienuresi(6,5%).Elsnenspateixenambmésfreqüènciadebronquitisde

repeticióquelesnenes(13,1%i9,4%,respectivament)mentrequelesnenespateixenambmés

freqüènciadeproblemescrònicsdelapell(9,8%elsnensi11,5%lesnenes).

Altresindicadorssobrel’estatdesalutd’homesidonesquesesenyalenal’enquestasón:

_ Unaquartapartdelapoblació́ de15anysimé sté lapressió́ alta(24%),sense

diferè nciesentrehomesidones.

_ Lameitatdelapoblació́ de18a74anysté excésdepes(sobrepè̀ soobesitat),

58,1%elshomesi40,5%lesdones.El34,5%té sobrepè s(42,3%elshomesi26,5%les

dones)iel14,9%obesitat(15,8%elshomesi13,9%lesdones).Elsobrepè saugmenta

ambl’edat.Respectealapoblacióde6a12anys,el36,3%téexcésdepes(39,1%elsnens

i33,2%lesnenes),el24,8%tésobrepèsil’11,5%téobesitat.Elsobrepèsafectaperigual

nensinenes(24,5% i25,2%,respectivament),peròl’obesitatésmésfreqüententreels

nens(14,6%)queentrelesnenes(8%).

_ El6,2%delapoblacióde15anysiméspateixdepressiómajorodepressiómajorsevera,

(3,6%delshomesi8,8%delesdones).Aquestpercentatgeaugmentaambl’edat(sobretot

apartirdels75anys,queésdel9%)iésméselevatentrelespersonesquepertanyenala

classesocialmenysafavoridaientrelespersonesambunnivelld’estudismésbaix(9,4%

lesquetenenestudisprimarisonoenteneni4,3%lespersonesambestudisuniversitaris).

_ El37,7%delapoblacióde15anysiméspateixunamalaltiaounproblemadesalutcrònic

odellargadurada(34,6%elshomesi40,6%lesdones).Laprevalençaaugmentaamesura

queelsgrupssóndemésedat(sobretotapartirdels65anys,enquèelpercentatge

superael65%),entrelespersonesdeclassesocialmenysafavoridaientreaquellesque

tenenunnivelld’estudismésbaix(53% lesquetenenestudisprimarisonoenteneni

29,9%lespersonesambestudisuniversitaris).

_ Laprevalençadepersonesde15anysimésqueestanlimitadesperduratermeactivitats

delavidadiàriaacausad’unproblemadesalutésdel15,2%(13,4%elshomesi17,0%les
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dones).Elpercentatgeméselevatestrobaentrelespersonesde75anysimés(40,2%),

lesquepertanyenaclassessocialsmenysafavoridesilesquetenenunnivelld’estudis

mésbaix(28,9%elsquetenenestudisprimarisonoenteneni8,2%elsquetenenestudis

universitaris).

_ El14,5%delapoblacióde15anysiméspateixalgunadiscapacitatolimitaciópermanent

(12,4%elshomesi16,5%lesdones)iunadecadadeupersonestémancad’autonomia

personal,ésadir,necessital’ajudad’altrespersonesperduratermeactivitatshabituals

delavidadiàriaacausad’unproblemadesalut(7,0%elshomesi12,3%lesdones).Totes

duesprevalencesaugmentenamesuraquelespersonespertanyenagrupsdemésedati

sónméselevadesentrelespersonesdelsgrupssocioeconòmicsmésdesfavoritsiamb

unnivelld’estudismésbaix.Elpercentatgedepoblacióde0a14anysquepateixalguna

discapacitato limitació permanentésdel2,6% (3,2% elsnensi1,9% lesnenes).El

percentatgearribaal3,8%quanlamaredelmenortéestudisprimarisonoenté.Nos’han

trobatdiferènciesperregiósanitària.

_ El5,4% delapoblacióde15anysiméstéunsuportsocialdeficientopobre(4,9% els

homesi5,9%lesdones),sobretotlespersonesentre65i74anys(9,7%).

Engeneral,observem quelesdonesnonoméstenenunapercepciódelasevasalutpitjor,sinóque

tambégaudeixend’unestatdesalutmenorqueelshomesenlamajoriad’ítems,excepteambel

pes.Una de les principals conclusions de l’enquesta és que,en general,les dones tenen

comportamentsméssaludablesqueelshomes,peròtenenpitjorestatdesalutiqualitatdevida.

Així,segonsl’ESCA2017,lesdonesfumenmenysqueelshomes(18,5%enfrontdel29,7%);fanun

consum deriscd’alcoholmenor(1,5% enfrontdel5,4%),isegueixenmésladietamediterrània

(65,3% enfrontdel56,6%).Arabé,malgrataquestscomportamentsméssaludablestenenuna

prevalençamésaltadeproblemescrònicsidiscapacitats.Aixídoncs,l’esperançadevidadeles

doneséssuperioraladelshomesanivellcatalà(80,1anyselshomesi85,8anyslesdonesal

2012-2016segonsl’IDESCAT),peròlesdonesviuenambunaqualitatdevidaidesalutpitjor.En

aquestsentit,s’assenyalaquecalaprofundirenelsdeterminantssocialspermillorarl’estatde

salutdelapoblacióireduirlesdesigualtatsdegènereensalut.Lasobrecàrregadetreballdeles

dones,lesdesigualtatseconòmiquesidecondicionsdeltreball,elmajortreballdecuraassumit,la

priorització dela cura delsaltrespersobreuna mateixa,la manca detempsdelleure,la

socialitzaciódegènere,etc.sónfactorsqueajudenaexplicaraquestesdesigualtatssocialsen

l’estatdesalut.Com escomentaenlesentrevistesigrupsdediscussió:

“Ésquesom diferents,ialasalutnonomésliafectalagenètica,sinóel

contextsocialquetutens.Tutensmalaltiesespecífiquespelfetdeserdona,

segur.Tutensunescàrregues,unestrés,unvolerestaratotarreuinopoder-hi

ser,it’aténunaaltradonaquelipassaelmateix,idius‘com ensensortim?’.Jo

crecquehihamalaltiesespecífiquesnoméspelfetdeserdona,dela

sobrecàrrega,del’ensenyamentdesdepetitesdelaculpabilitat.Aixòés

impressionant.Aellselsensenyenadir‘tuetsidiotaperquèm’hasfetaixò’,ia

nosaltresensensenyenadir,‘m’heequivocat’,ésaixí,peròaixòtéunpreu,un

preualasalut,alesmanifestacionsdelcos,enl’àreamotora,enlapsicològica,

etc.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Hihamaresquenomengenperquèpuguinmenjarelsseusfills.Ésun

problemaqueapareixavegadesenfamíliesmonomarentals,enlesqueno

tenennillitnicarnpelsnens…Elmenjardelsbancsd’alimentséspocvariat.”

(GD_entitatsfeministes)
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“Hihatribusquehihamalaltiesmentalsquenolestenen,no?Parlentotesles

setmanesdequèhapassat,delsfollonsquehantingut.Hihaunes

determinadesmalaltiesmentalsqueallànohisón,doncssiallànohisón,si

s’hainvestigat,quènopodem feraquí,quetenim tantatecnologia,quehiha

tantsestudisfets.Isabem quehihaunasalutperdonesiunasalutperhomes,

específica,perhavertingutunadeterminadamotxilla,icadascútélaseva,

perquènosaltresdemanem ajuda,peròelshomesquanhivan,avegadesés

tard,perquèellssónperfectes,elseucosnopotfallar.Siésundeterminat

futbolista,oalgúambèxit,aquellcosestàcontrolat,peròperquèprodueixi,

perquèaquellcosnopotfallar,peròsietsunadona,t’hauràsdecontrolaroet

controlaran.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Enrelacióalconsum demedicaments,el62,5%delespersonesde15anysiméshanpresalgun

medicamentelsdarrersdosdies(54,8%elshomesi69,8%lesdones),ambunadiferènciaentre

homesidonesdel15%,sentlesdoneslesmésconsumidores.Elpercentatgeaugmentaamesura

queaugmental’edat(94,3%lespersonesde75anysimés)iésméselevatentrelespersonesque

pertanyenaclassessocialsmésdesfavorides ilesquetenenunnivelld’estudisbaix(53,8%els

universitarisi79,2%elsquetenenestudisprimarisonoentenen).

Anivelldesalutmental,lamalasalutmentalesprodueixenmajorfreqüènciaentredonesque

entrehomes,afectant-lesaellesgairebéeldoblequeaells(10% davantdel5,3%).Tanmateix,

durantelsanysdecrisi,elpercentatgedepersonesenriscdepatirunamalaltiamentals’ha

incrementatdeformaimportant,finsaarribaralasevapuntaal’any2013,quanvaafectarel

12,4%delapoblació.Enparal·lel,labretxadegènereesvaescurçardetalmaneraqueelshomes

patienenun9,6%elriscdemalaltiamental,mentrequeentrelesdonesaquestpercentatgeera

d’un15,1%.El2016elriscdemalaltiamentalafectajaamenyspersonesqueel2006,però

simultàniamentlabretxadegènerehatornataaugmentar,arribantaquotessimilarsalesdefa

unadècada(IQObservatori,2018),talcom s’observaenelsegüentgràfic.

Anivelld’infància,segonsESCA2017,el5,1%delapoblacióde4a14anys(5,6%elsnensi4,5%

lesnenes)téprobabilitatdepatirunproblemadesalutmental.Nos’hantrobatdiferènciessegons

elsexe,laclassesocial,elnivelld’estudisdelamarenilaregiósanitària.Totiaixò,enelsgrupsde

discussióientrevistesaprofessionalss’expressaqueeninfantselstrastornsalimentarisiles

malaltiesautolítiquestenenmajorprevalençaennenesqueennens.

Unadelesmalaltiesmentalsquemésafectalapoblacióésladepressió.Enaquestamalaltia,com

jahem esmentat,el6,2%delapoblacióde15anysiméspateixdepressiómajorodepressiómajor
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severa,triplicantgairebéelnombrededonesqued’homesquelapateixen3,6%delshomesi8,8%

delesdones.

PelquefaaVilanovailaGeltrú,unadelesdadespersexequeexisteixéselpercentatgede

personesambmalaltiamentalsobreeltotaldepersonesambdiscapacitat,segonssexe.Sobreun

totalde1.988homesambdiscapacitatreconeguda,el17% (339)téundiagnòsticdemalaltia

mental,pujantaquestpercentatgefinsal20,5%enelcasdelesdones(441donesambmalaltia

mentalsobreuntotalde2.156personesambdiscapacitatreconeguda)al2015.

Percentatgedepersonesambmalaltiamentaldeltotaldepersonesambdiscapacitatreconeguda.Vilanovaila

Geltrú,2015.

Font:VNGinclusió,2017

Comportamentsassociatsal’estatdesalut

Segonsl’ESCA2017,pelquefaalshàbitssaludablesdecomportament,laprevalençadelconsum

detabac(diariiocasional)enlapoblacióde15anysimésésdel24,0%(29,7%elshomesi18,5%

lesdones)iunadecadadeupersonesestàexposadaalfum ambientaldeltabacalallar.El

consum detabacéssuperiorengrupsd’edatmésjoves,enlesclassessocialsmenysafavoridesi

entrelespersonesambunnivelld’estudissecundarisomésbaix.Elpercentatgedelconsum de

tabachadisminuïtenelperíode1994-2017.L’any2017,però,aquestatendènciadecreixentnomés

s’observaentrelesdones,jaqueentreelshomessemblaquehihahagutunpetitaugment,fetque

posademanifestunadiferènciamésgransegonselsexe.

Laprevalençadelconsum deriscd’alcoholenlapoblacióde15anysimésésdel3,4%(5,4%els

homesi1,5%lesdones)iéssuperiorentrelespersonesde15a44anys(4,3%).Nos’observen

diferènciesperclassesocialnipelnivelld’estudis(ESCA,2017).

Pelquefaaaltresdrogues,latendènciasegueixsentqueelshomessónmajorsconsumidorsque

lesdonesentoteselles,excepteambantidepressiusiansiolítics.

Siobservem elscasosatesosalCASdeVilanovailaGeltrú,al2017:un46.875%delscasosnous

hanestatperalcohol;un33,125%perconsum decocaïna,un7,5%peropiacisiun12,5%peraltres

drogues.Aquestesdadessegueixenlatendènciadel’anyanterior.A nivelld’edat,lesfranges

d’edatenquèméspersonessónatesessónentre25i44anys,novariantmoltlarestadefranges

anivelldecasosnousatesos.

Enelsgrupsdediscussió,perpartdelesprofessionals,esposaèmfasienrelacióalconsum

d’alcoholadosgrups:lesdonesgransodelaterceraedat,queespercepqueésungrupforça

invisibilitzatquanesparladeconsum d’alcoholion,apartirdeladiagnosidesalutcomunitària

ques’estàelaborant,s’hadetectatcom aproblemàticaimportant;ielconsum d’alcoholialtres

droguesenpersonesadolescentsijoves,onconsumeixenmésnoisquenoies,ionnoexisteixena

nivellvilanovíserveis específics perjoves amb addiccions greus,talcom es comenta a

continuació:

“[EnrelacióaladiagnosicomunitàriarealitzadaaVilanovaonapareix
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l’alcoholismeendonesgransqueviuensoles]Noveiem quèpassa,perquè

beuenaquestesdones?perquèleshanseparatdetot.Hand’apaivagaraquest

menyspreucom sigui.Hotrobonormalíssim,probablementnon’hihauria

tantessitinguessinuncoixífraternalaprop,peròestàorganitzatperquèo

consumeixialcohol,operquè…semblaqueestiguifetperquèhihagialgúque

estiguidient‘mira,mira,m’estanconsumint,estangastant’.Etdeixenamb

boles,perquècomprisalgunacosaperacabar-ho.Ésunnegocirodó,unnegoci

rodó.Construirxarxesésunavacunatambéeh,organitzaraixò,construir

xarxes,nosé,sipoguéssim prendreelspisosaquestselsbancsqueestan

buitsipoguéssim posarvàriessenyoresalcuidadod’algúosenyorstambé.

Peròellssónmenys,com ques’automatensónmenys,elpatriarcatelsmata,

ellsmateixosesmaten,lesmatenaellesperòesmatenellstambé.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Lesaddiccionsadroguessónunproblemaquecomençaalainfànciaia

l’adolescènciais’hauriadetreballar.Nohiharesperadolescentsamb

problemesd’addiccióalmunicipi(SPOTBCNquanl’addiccióésmoltgreu).En

elscasosdeparesconsumidorsambfillsconsumidorsnohihaningúper

sostenirlasituació.HihaelSAFATperaddiccionslleusperjovesiadolescents,

perònohiharesperlesgreus.”

(GD_àmbitdelasalut)

Anivelld’altreshàbitsicomportamentsdesalut,segonsESCA2017,el79,4%delapoblacióde15

anysimésdorm entre6i8horesdiàries(81,2%elshomesi77,7%lesdones).Aquestaproporció

disminueixamesuraquelespersonessóndemésedat(especialmentapartirdels65anys),iés

superiorentrelespersonesdelaclassesocialmésafavorida(87,8%)ientrelespersonesamb

estudisuniversitaris(87,3%).

El61,1% delapoblacióde15anysimésfaunseguimentadequatdelesrecomanacionsdela

dietamediterrània(56,6% elshomesi65,3% lesdones).Elseguimentdeladietamediterrània

augmentaamesuraquehofal’edatiésméselevatentrelespersonesdelaclassesocialmés

benestant(68,5%)ientrelesquetenenestudisuniversitaris(68,5%)(ESCA,2017).

Vuitdecadadeupersonesd’entre15i69anystéunnivelld’activitatfísicasaludable(82,8%els

homesi78,5%lesdones).Elpercentatgeésméselevatentreelshomesdelaclassesocialmés

benestant(87,8%),com jahem vistenl’anteriorapartat.Respectealamobilitat,elmitjàde

transportmésutilitzatpelshomesde15anysimésenelsseusdesplaçamentsquotidiansésel

vehicledemotor,cotxeomoto(50,6%).Entrelesdones,elpercentatgetantpelquefaals

desplaçamentsambvehicledemotor(37,1%)com apeu(36,0%)éssimilar(ESCA,2017).

El54,8%delapoblacióde5a14anysesraspallalesdentscom amínim doscopsaldia(52,1%

elsnensi57,7%lesnenes).

Enrelacióalscontrolsirevisionsperiòdiquesdelasalut,noudecadadeudonesde50a69anys

esfaperiòdicamentunamamografiaigairebévuitdecadadeudonesde25a64anys,una

citologiavaginalperiòdica.Elpercentatgededonesqueesfanunacitologiavaginalperiòdicaés

méselevatentrelesdonesdelesclassesmésbenestants(87,7%)iinferiorentreaquellesque

tenenestudisprimarisosenseestudis(66,8%).

Anivellvilanoví,esdetectaquehihaunamancadecontrols,consultesivisitesanivelldetotsels

serveisreproductiusidesexualitatdelshomes,totiquelesxerradesitallersalsinstitutshiha

presentshomesidones,talcom s’esmentaenelsegüentliterald’entrevista:

“Alspuntsd’informacióperjovessobresexualitatialtresqüestions,elsnois

nomésvenenabuscarpreservatius,lesnoiessónlesquevenenademanar

assessoramentifanconsultes.Elsnoisjovesnotenenlloconpoderparlar
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sobresexualitat.”

(GD_entitatsfeministes)

Enaquestsentit,lapercepciódel’ASSIRcom aserveiexclusiuperalesdonesnoajudaaqueels

homespreguntinenrelacióalasalutsexualireproductivaniespuguitreballarlapressióversla

sexualitatqueviuencom ahomes.Lamancadecontrolsdelshomessobrelasalutsexuali

reproductivatambéimplicaunadesresponsabilitzaciódelshomesenaquestàmbit(lesdonessón

les responsables sovint de prevenir embarassos imalalties de transmissió,manca un

acompanyamentdelshomesenl’embaràsenforcescasos,etc.).Enelsgrupsesposaèmfasien

trencarambaquestaassociació.Perúltim,escomentatambéquecalferuntreballsobrecom es

viuiespensalasexualitatperhomesidonesiquinescàrregueshihaanivelldegènerecom a

partdelapromociódelasalut:

“S’hauriadetreuremoltdelvelaquestdelpapermasculíenlasexualitat,no?

Lesveritatsd’unafisiologiamasculinaenrelacióalsexe,com depressionats

estanperdemostrarsegonsquè,queelseucosnoelshidemana,éscultural.

Jocomençariaperaquídirectament,l’altracosa,éscom desdels70,grups

d’autoconsciència,descobrirelteucos,descobrirelteuclítoris,donar-teplaer.

Tornesatrobardonesque:masturbar-se,como?Unòrganqueestàconstruït

exclusivamentpelplaerinoesconeix,puesperaquítambéestariabéemprar-

ho,iaixòéspromocionarlasalut.Hihauriad’havermoltaprevencióapartir

d’aquí,espodrienalliberarhomesdesegonsquinescàrregues,ojalà.Idones

desegonsquinesmancances,perquèjoveigmancancesicàrreguesenaquest

punt.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Pelquefaaaltrescontrolssanitaris,el46,2% delapoblacióde50a69anyss’hafetalguna

vegadaunaprovadesangocultaenfemtaambfinalitatspreventives(47,6%elshomesi44,9%les

dones).

El53,5%delapoblacióde15anysimésesprenlapressióarterialdemaneraperiòdica(52,5%els

homesi54,5%lesdones)iel56,9%esrevisaperiòdicamentelnivelldecolesterolalasang(54,6%

elshomesi59,1%lesdones).

Enresum,elshomestenenpitjorshàbitsdesalutitenenméscomportamentsderiscengeneral

quelesdonesitambérealitzenmenyscontrolssanitaris.Nomésenaquellscomportamentsque

impliquenmajordisponibilitatdetempsd’ociolleure,elshomestenenpercentatgesmillors,com

enl’activitatfísicadiàriaoelson.

Indicadorsdesalut

Pelquefaalasalutsexualireproductiva,anivellmunicipal,l’any2014vanhaver682embarassos,

ladistribució delsembarassosen2014pergrupsd'edatvaser:

_ Lesdonesdemenysde20anysvantenir22embarassos(3,2%deltotal).

_ Elgrupdedonesde20a34anysvantenir417embarassos(61,2%deltotal).

_ Mentrequelesdonesde35imé sanysvantenir243embarassos(35,6%deltotal).

Distribuciódelsembarassos,naixementsiavortamentsvoluntarispergrupsd'edatenlesdonesresidentsal

municipi.2014



88

Font:RegistredeNaixementsdel'InstitutNacionald'Estadística(INE)iRegistred'InterrupcionsVoluntàriesde

l'EmbaràsdelMinisterideSanitat,ServeisSocialsiIgualtat.Elaboraciópròpia.

Pelquefaalanatalitatilafecunditat,l'any2014lataxabrutadenatalitatvaserde8,3nascuts

viuspercada1.000habitants,amb543nadons(unavariació́ de6,5% denadonsrespecteal

2013).Pelquefaalsnaixementsl'any2014caldestacar:

_ Esvandonarprincipalmentendonesde30a34anys(34,6%delsnaixements)ide35a39

anys(30,8% delsnaixements),mentrequeen2004vanserendonesde30a34anys

(39,5%delsnaixements)ide25a29anys(25,2%delsnaixements).

_ El22,1%delsnaixementscorresponamaresdenacionalitatestrangera.

L'any2014lataxageneraldefecunditatfoude35,6nascutsviusper1.000donesenedatfè rtil

(donesde15-49anys).Aquestataxasegueixunatendènciadescendentenelsdarrersanys,com

s’observaacontinuació:

Evoluciódelataxageneraldefecunditat(dones15-49anys)

Font:RegistredeNaixementsdel'InstitutNacionald'Estadística(INE)iEstimacionsPostcensalsdePoblacióde

l'IDESCAT.

Altresdadesdefecunditaten2014só nqueelnombremitjà defills,Í ndexSintè ticde

Fecunditat,perdona,almunicipi,vaserde1,25il'edatmitjanadematernitatl'any2014foude

31,74anys.Hihaunatendènciaal’augmentdel’edatdelesmares.L’augmentdel’edatdeles

marestérelacióambvarisfactors,entrealtresamblesdesigualtatsdegènereenelmónlaboral,

lamancadeserveispúblicsdecurailamancadecorresponsabilitzaciódelshomes,enparelles

heterosexuals,quefaquelesdonesretardinlamaternitatperassegurar-se,ofacilitar-selavida

laboraliuna carrera professional,ia la vegada aquesta vida laboralespresenta precària,

discontinuaimalpagada,elquenopermettenirfills.

Distribuciódenaixementssegonsedatdelamare,endosperíodes.2014&2004
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Font:RegistredeNaixementsdel'InstitutNacionald'Estadística(INE).Elaboraciópròpia.

L’evoluciódelnombred’embarassosinaixements,talcom s’observaacontinuació,segueixuna

tendènciadescendent.

Evoluciódelnombredenaixements,avortamentsvoluntarisiembarassosdelesdonesresidentsalmunicipien

base100

Font:RegistredeNaixementsdel'InstitutNacionald'Estadística(INE)iRegistred'InterrupcionsVoluntàriesde

l'EmbaràsdelMinisterideSanitat,ServeisSocialsiIgualtat.Elaboraciópròpia.

Anivelld’Interrupcionsvoluntà riesdel’embarà s(IVE),l'any2014lataxagenerald'IVEsvaser

de11,1interrupcionsper1.000donesde15a44anysamb139IVE(unavariació de-19,7%

d'IVESrespecteal2013).Elpesmé simportantd'IVEsen2014vaserenelsgrupsd'edatde20a

24anys(taxade17,8IVEspercada1.000donesdelmateixgrupd'edat)ienelde25a29anys

(taxade17,3IVEspercada1.000donesdelmateixgrupd’edat).Al2014,15d’aquestesdones

(10,8%)jahavienrealitzarunavortamentvoluntarianterior.

Pelquefaalapoblacióadolescent,lesdonesd'entre12i19anysvanpresentaral2014unataxa

d'embarassosde8,9,unataxad'IVEde6,0iunataxadenatalitatde2,8,totesellespercada1.000

donesd'entre12i19anys.

Enrelacióal’evoluciógeneraldelamortalitatil’esperançadevida,l’any2014vanhaver518

defuncions(50,8%homesi49,2%dones),unavariacióde-10,8%respecteal'any2013.El84,7%de

lesdefuncionsesvanproduirenelsmajorsde64anys.Enelperíode2013-2014,lamortalitatva
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sersignificativamentméselevadaenelshomesqueenlesdones.

Durantelperíode2013-2014,l'esperançadevidaennéixervaserde82,75anys(79,57enhomesi

85,87endones)mentrequeal2003-2004vaserde79,15anys,ambunincrementrelatiudel4,55%.

Segonselllistatdeles73principalscauses,enelbienni2013-2014elsprincipalsmotiusde

defunciópergènere,exclososelsnoclassificats,vanser:

_ Enelshomes:MalaltiesIsquèmiquesdelCoramb55defuncionsiTumorMalignede

Tràquea,BronquisiPulmóamb44defuncions.

_ Enlesdones:Malaltiad'Alzheimeramb44defuncionsiMalaltiesCerebrovascularsamb

41defuncions.

Anivelldetaxademortalitatevitable,observem quelataxademortalitatevitableperhomes

(13,83%)éssuperioraladelesdones(7,91%),sentenambdóscasosaquellesmortsevitables

susceptiblesd’intervencióperpolítiquessanitàriesintersectorialslesquemajorsíndextenen.

TaxabrutadelamortalitatevitableenHOMES.2013-14i2003-04

Font:RegistredeMortalitatdel'InstitutNacionald'Estadística(INE)iEstimacionsPostcensalsdePoblacióde

l'IDESCAT.Elaboraciópròpia.

TaxabrutadelamortalitatevitableenDONES.2013-14i2003-04

Font:RegistredeMortalitatdel'InstitutNacionald'Estadística(INE)iEstimacionsPostcensalsdePoblacióde

l'IDESCAT.Elaboraciópròpia.

A nivelld’accidentalitat,enelperíode2014-2015esvanproduiralmunicipi542accidentsde

trànsitambvíctimes.Deles711víctimesocorregudesenelperíode2014-2015,ladistribucióper

gènerevaser:el62,9%enhomesiel36,3%endones(enel0,8%noesvadisposardeladadasexe.

Lesvíctimesperaccidentdetrànsitesvandonarprincipalmentenelcasdelshomesenelgrup

d'edatde40a44anys(52víctimes),ienelcasdelesdonesenelgrupd'edatde35a39anys(30

víctimes).El74,1% delesvíctimes(711víctimesenelperíode2014-2015)esdonenenels

conductorsiel6,3%enelsvianants,com s’observaenelsegüentgràfic.

Piràmided'accidentalitativíctimes,segonsedatisexe.2014-15
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Font:VNGinclusió,2017

Úsdelsserveissanitarisigraudesatisfacció

Segonsl’EnquestaESCA (2017),anivellcatalà,el93,4% delapoblaciógeneralhavisitatun

professionaldelasaluteldarrerany(90,1%elshomesi96,5%lesdones).Lespersonesquehan

visitatambmésfreqüènciaunprofessionaldelasalutsónelsmésjoves(96,6%elsde0-14anys)i

elsmésgrans(96,6%elsde65-74anysi97,7%elsde75anysimés).Nos’observendiferències

perclassesocialnipelnivelld’estudis.

Pelquefaalsserveid’urgències,el34,0%delapoblaciógeneralhavisitatunserveid’urgènciesel

darrerany(32,0% elshomesi35,8% lesdones).Aquestpercentatgeésméselevatentrela

poblacióde0a14anys(41,9%)ienlade75anysimés(36,5%),enelsgrupssocioeconòmicsmés

desfavorits(36,5%)ientrelespersonesambestudisprimarisosenseestudis(34,2%).

Caldirqueel28,0%delapoblaciógeneraldisposadedoblecoberturasanitària,públicaiprivada

(25,8% elshomesi30,1% lesdones).Són lesdonesquimésen tenen,sovintperserveis

relacionatsamblasalutsexualireproductiva.Elpercentatgedisminueixamesuraqueelsgrups

són de mésedat(18,1% elsmajorsde 74 anys)iésinferioren lesclassessocialsmés

desfavorides.

Pelquepertocaalsrecursoshospitalarisutilitzats,anivellmunicipal,lesdadesindiquenqueel

principalrecursutilitzatésl’hospitald’agutsseguitdelsrecursossociosanitaris,sentlesdonesqui

hanutilitzatméstotselsrecursos.L'any2015,7.561residentsdelmunicipi(un11,5% dela

població)vanutilitzarelsrecursosd'hospitald'aguts(46,6% homesiun53,4% dones);232

residentsdelmunicipi(un0,5%delapoblació)vanutilitzarelsrecursosd'hospitaldedia(53,9%

homesiun46,1%dones);325residentsdelmunicipi(un0,49%delapoblació)vanutilitzarels

recursosdesalutmental(46,2%homesiun53,8%dones)i961residentsdelmunicipi(un1,46%

delapoblació)vanutilitzarelsrecursossociosanitaris(41,2%homesiun58,8%dones).

Distribuciódelsusuarissegonsrecurshospitalariutilitzatisexe.2015
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Font:RegistresdelCMBD-HA,CMBD-SMHiCMBD-RSSdelServeiCatalàdelaSalut.Elaboraciópròpia.

Pertant,lesdonesutilitzenméselsserveisdesalut,tantpúblicscom privats,detottipus,amb

unadiferènciad’entreun3,8%iun17,6%,depenentdelservei,isolenserenlamajoriadelscasos

quiacompanyaalsserveisdesalutalespersonesmalaltes.

Elsúnicsserveisonlamajoriadelespersonesatesessónhomessónelsserveisresidencialsde

salut.AlaresidènciadesalutmentaldeVilanovailaGeltrú,de46personesingressadesal2018,

11sóndonesi,enlescomunitatsterapèutiqueshihamajoriad’homes.Enelserveiindividualitzat

ques’haobertperatencióapersonesensituacionsdedrogodependènciessíacudeixenmés

dones.Esconsideraquelesdonesdoncssónmésautònomesenlapròpiacura.

Anivellcatalà,lasatisfacciódelespersonesusuàriesdelsserveissanitarispúblicsésdel90,0%,

sensediferènciespersexe.

AVilanovailaGeltrú,enelsgrupsdediscussióilesentrevistes,emergeixlapreocupacióentorn

l’atencióalpart,onhihacertdescontentamentambalgunesprofessionalsil’assistènciarebuda,

tantdurantlesclassesprepartcom durantelpart,totielscanvisrealitzatsenelsdarrersanysen

laformad’atenció,talcom s’exposaacontinuació:

“Delpersonalsanitarid’aquí,veusdetot.Joanivelldecomadronestincmolt
malaexperiència,hihaunapersonaaquí,quejavam anaralasevacapa

queixar-nos,perquèfeiaunesclassesdepreparacióalpartqueerenracistesi
sexistes.Erabastantgreu,iéslaprimerapersonaquet’estàfentatenciói
explicantcom educar,ésquenopodem anaraixí.Enelseudiaungrupde

maresensvam rebel·lar.”

(GD_entitatsfeministes)

“Anivelldesalut,perexemple,ambeltemaaixò,delpart,hihatal
desconeixementitantavulnerabilitatenaquellmomentquesí.Amiperquèem
vacanviarlaginecòlogaenaquelltorn,sinóm’haguessinfetunacesària,quan
vaserunpartvaginal.Josemprehodicquetinclabonaexperiènciaperquèva

haveruncanvideginecòloga,sinóm’haguésrajatixim pom.”

(GD_entitatsfeministes)

L’any1985,l’OMSfeiaunseguitderecomanacionssobreelsparts(DeclaraciódeFortaleza,

publicadaaLANCET 1985)ondeclaravaquecappaíshauriadetenirunvolum decesàries

superioral15% deltotaldeparts.ACatalunyaaquestpercentatgepràcticamentesduplica.El

percentatgeésaltenelsistemapúblic,quegairebésuperaen10puntslarecomanaciódel’OMS.
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Peròésalesclíniquesprivadesonaquestapràcticaesdispara,arribantfinsal40%.Aquestfetha

estatassenyalatperorganitzacionsiexpertes,queassenyalenqueaquestpercentatgetanelevat

puguiserdegutacausesnomèdiques.

Estereotipsdegènereenlespràctiquesdelesprofessionalsdelasalut

Lespersonesparticipantsenelsgrupsdediscussióilesentrevistestenenlapercepcióquehiha

unapersistènciad’actitudsipràctiquessexisteseneltreballd’algunespersonesprofessionals,

aixícom enlaconcepciódelasalutienelsmaterialsutilitzats:

_ Hihamalaltiesosimptomatologiasimilarques’interpretaiesdiagnosticadiferentsegons

silapresentaunhomeounadona.

_ S’invisibilitzenoespsicologitzenmalestarsfemenins.

_ Esmedicalitzeniespatologitzenprocessosnaturalsdelesdones.

_ Socialment,lacàrregadelacuradelespersonesmalaltesrecauenlesdones.

_ Hihaungrandesconeixementsobremorbiditatdiferencial.

Talcom escomentaenelssegüentsliterals:

“Continualaparaulahistèria,iquanelshipassaambellsésestrés

postraumàtic,perfavor.Quanvanvenirelssoldatsdelaguerrafetscaldo,

buenoaixò…Peròaixòcontinuaaixí,laregla,no?Elsdesarregloshormonals,

com sinonihaguessindesarregloshormonalsal’altrabanda.Lamenopausa,

com sinopassesresal’altrabanda,quèmenopausa,siésnormal,undiaem

vavenirlareglaiundiase’nvaanar.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Hihaunbiaixclaríssim,hihaunaadjudicaciódedependènciaemocionalala

partfemenina,iunadependènciatoxicològicaalapartmasculina,quesón

drogues,‘ésqueésvaliente’’.Estractediferent,com sinofosunbuitque

tinguéscadascú,com ‘ésqueells’arrisca’,iella‘ésunapesadadepenent’,la
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miradaaquestaésmoltlletja,perquècontinuacol·locant-teenunlloc.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Lesdonesqueconsumeixenalcoholoaltresdroguestenenunmajorestigma

queelshomes.

(GD_àmbitdelasalut)

“Jocrecquepassaràelmateixquepassaatotarreu:elsinfartsdelesdones

quesóndiferentsalsdelshomes,lesdonesesdiagnostiquenmésdelcap,

malaltiesques’invisibilitzen.”

(GD_entitatsfeministes)

“Apediatria,hihamésmaresquepares,totiquehihaunatendènciaal’alçaa

queacompanyinpares.Noobstant,espercepcom acertanegligènciaqueno

vinguinmailesmares,perònoalainversa.”

(GD_àmbitdelasalut)

Aquestapercepcióconcordaambelsestudisipublicacionsques’hanfetsobrelamatèria(Valls-

Llobet,2006;Valls-Llobet,2009;Artarzcoz,2005;GarcíaCalvente,RuizCantero,Lozano,Borrell,i

LópezSancho,2015).

Aquestapersistènciad’estereotipsdegènereensaluttambéestraslladapelquepertocaala

valoració de la professió.Es percep que la feminització de la professió,sobretotde les

professionalsmetgessesdecapçalera,hacomportatunadesvaloraciódelaprofessióperpartde

lespersonesusuàries,talcom s’il·lustraenelsegüentliteral:

“Ettrobeslamajoriadedonesqueestanaurgènciesenprecari.Abanset

trobaveselsenyormetge,queliportavaconyaciperniliaradesdequesón

metgesses,alcontrari,‘quèm’estàdientaquesta’.S’harevertit,s’haabaixatel

sou,enshem sobrerepresentatallàis’hainfrarepresentatl’èxit.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Pertaldepal·liarlesdesigualtatsdegènereensalutderivadesdelmantenimentd’estereotipside

la manca de coneixementsobre la morbiditatamb perspectiva de gènere,les persones

participantsenelsgrupsdediscussióilesentrevistesplantegenlanecessitatdeferformació

específicasobredesigualtatsdegènereensalutalespersonesprofessionals:

“Iunaltravegada,jomen’aniriaalaformacióespecíficaabansqueentressin,

persaberlodel’atacdecor,queéstanbèstia.Nomésesdiulesreaccions

masculinesdeperill.Ésunaltretipusdeconeixement,hihametgesqueho

negueniésunaevidència,encaraestem aquí,no?Encaraestem aquí,unmón

d’exclusions.Éslaformaciódelamirada,demiraruncosqueésaixò.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“S’hauriadeferenelMirolacarrera,alfinalsóntemesdeformació.Alfinal

permitambé,tornaasercom elsmestres,ésdonarelmàxim deformacióide

recursosperquèlagentespuguiplantejar.Perquèjohoveig,depèndel

personalsanitariquem’hetrobatostres,superbé,ambmoltbonavoluntatde

formar-seidecanviar,‘nohosabem totinototésaixí’.Iespodenferles

cosesdiferentsperòbéclar,jorecordolesmevesduesfilleshanvingutal’inici

decul,doncsbéaixòseràunacesària,quanal’HospitaldeSantPaus’estaven

fentpartsdecul,no?Ostres,noesteufenttotelqueespotperquèjopugui
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parir,avegadestambéésbonavoluntatiformació.”

(GD_entitatsfeministes)

Obligacionslegalsàmbitdelasalut

Respectel’àmbitdelasalut,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectivadedonesihomes

instaapreveniritractarlesmalaltiesqueafectenespecialmentlesdones;preveniritractarles

malaltiesquetenenunimpactediferencialenlesdones;igarantirunadeteccióprecoçdeles

situacionsdeviolènciamasclistacom afenomenqueafectaengranmesuraalasalutdeles

dones.Tambéincideixentenircuraespecialdelesdonesqueviuensolesienprecarietat

econòmica.D’altrabanda,promouqueesduguinatermeinvestigacionscientífiquessobrela

morbiditatdiferencialentredonesihomes,quetinguinencomptelesdiferènciesbiomèdiques

entresexesitambélesdiferènciesielscondicionamentssocials,culturalsieducacionalsque

afectenlasalut,aplicantparàmetresnoandrocèntrics,entred’altres.

LaLlei OrgànicaEstatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomes

assenyalaen l’article27 quelespolítiques,estratègiesiprogramesdesalutintegraran les

diferentsnecessitatsdedonesihomesenlasevaformulació,enelseudesenvolupamentienla

sevaavaluació,aixícom tambétindranencomptelesmesuresnecessàriesperaabordar-les

adequadament.Tambéexplicitaquelesadministracionspúbliqueshandegarantirqueeldretala

salutsiguiigualperadonesihomes,evitantquediferènciesbiològiquesiestereotipssocials

provoquindiscriminacionscapalesdones.Amésamés,lalleiassenyalaquelesadministracions

públiqueshandeportaratermelesaccionssegüents:afavorirlapromocióespecíficadelasalut

delesdonesiprevenirlasevadiscriminació;fomentarlainvestigaciócientíficaqueatenguiles

diferènciesentredonesihomesenrelacióalaprotecciódelasevasalut,especialmentenrelació

alseuaccésial’esforçdiagnòsticiterapèutic,tantanivellclíniccom assistencial;laconsideració

del’assetjamentsexualiperraódegèneredinsdelcontextdeprotecció,promocióimilloradela

salutlaboral;laintegraciódelprincipid’igualtatenlaformaciódelpersonalalserveideles

organitzacionssanitàries,garantintladeteccióil’atenciódelaviolènciadegènere;lapresència

equilibradadedonesihomesenelsllocsdedireccióideresponsabilitatprofessionaldelconjunt

delSistemaNacionaldeSalut;i,perúltim,l’obtencióieltractamentdelesdiferentsdades

segregadespersexesemprequesiguipossible.

Principalsconclusionsenl’àmbitdelasalut

● Esdetectaunestatdesalutpitjorenlesdonesqueenelshomes,tantfísicacom

mental.Lesdonespercebenlasevasalutpitjorqueelshomes.Lesdonesquetenen

méspossibilitatsdetenirunmalestatdesalutautopercebudasónlesdonesdeclasse

socialbaixa.Les dones tenen una prevalença més alta de problemes crònics i

discapacitats.El12,4% elshomesi16,5% lesdonesde15anysiméspateixalguna

discapacitatolimitaciópermanentiunadecadadeupersonestémancad’autonomia

personal,ésadir,necessital’ajudad’altrespersonesperduratermeactivitatshabituals

delavidadiàriaacausad’unproblemadesalut,7,0%elshomesi12,3%lesdones.A

nivelldesalutmental,lamalasalutmentalesprodueixenmajorfreqüènciaentredones

queentrehomes,afectant-lesaellesgairebéeldoblequeaells(10%davantdel5,3%).

Elstrastornsalimentarisilesmalaltiesautolítiquestenenmajorprevalençaennenes

queennens.Lesdonesconsumeixenmésmedicamentsqueelshomes(54,8% els

homesi69,8% lesdones).Totiaixò,elsserveisresidencialsdesaluthihamajor

quantitatd’homesquededones,enlaresidènciadesalutmentalde46personesal

2018,11sóndonesi,enlescomunitatsterapèutiqueshihamajoriad’homes.Enel

serveiindividualitzatques’haobertsíacudeixenmésdones.Esconsideraquelesdones

sónmésautònomesenlacura.

● Hihamorbiditatdiferencialentrehomesidones,peròesdetectadesconeixençaper
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partdelsprofessionals.Mancaformacióespecíficasobredesigualtatsdegènereen

salutalespersonesprofessionals.Lamorbiditatdelshomesestàrelacionadaamb

malaltiesdel’aparellcirculatori(pressióaltaicolesterolelevat),seguitdemalaltiesde

l’aparelllocomotor(mald’esquenalumbarodorsaliartrosi,artritisoreumatisme);

mentrequeentrelesdonesésalainversa,enprimerllocsesituenlesmalaltiesde

l’aparelllocomotor(artrosi,artritisoreumatismeimald’esquenalumbarodorsali

cervical),seguitdemalaltiesdel’aparellcirculatori(pressióalta).A més,lesdones

pateixenenmajorpercentatgequeelshomesdedepressió(3,6%delshomesi8,8%de

lesdones)od’ansietat,demigranyesodemalsdecapfreqüents,d’anèmiaid’al·lèrgies

cròniques.Un40,6% lesdonestenenproblemesdesalutcrònicsodellargadurada

davantun34,6% elshomes.Elsnenspateixenambmésfreqüènciadebronquitisde

repeticióquelesnenes(13,1%i9,4%,respectivament)mentrequelesnenespateixen

ambmésfreqüènciadeproblemescrònicsdelapell(9,8%elsnensi11,5%lesnenes).

● Elshàbitsdesalutsónpitjorsenelshomes.Elshomestenenpitjorshàbitsdesalutque

lesdonesitenenméscomportamentsderiscengeneralquelesdones(pitjordieta,

méssobrepès,mésconsum detabac,alcoholialtresdrogues,mésmobilitatambcotxe,

etc.)itambérealitzenmenyscontrolssanitaris.Nomésenaquellscomportamentsque

impliquenmajordisponibilitatdetempsd’ociolleure,elshomestenenpercentatges

millors,com enl’activitatfísicadiàriaoelson.L’únictòxicenquèlesdonessónmajors

consumidoresésenantidepressiusiansiolítics.Hihadosgrupsqueespercebencom a

preocupantsenrelacióalconsum detòxics:lesdonesgransodelaterceraedatambel

consum d’alcoholperlasevainvisibilització,ielconsum d’alcoholialtresdroguesgreu

enpersonesadolescentsijoves,perlamancadeserveisespecialitzats.

● Manquencontrols,consultesivisitesd’homesenelsserveisdesalut.Lamajoriadedones

fancontrolsirevisionsperiòdiquesdelasevasalutsexualireproductiva(noudecadadeu

donesde50a69anysesfaperiòdicamentunamamografiaigairebévuitdecadadeu

donesde25a64anys,unacitologiavaginal);encanvi,hihaunamancadecontrols,

consultesivisitesdelshomes.Lapercepciódel’ASSIRperpartdelapoblaciócom un

serveiperalesdonesnoajudaaqueelshomesacudeixinipreguntinenrelacióalaseva

salutsexual.Hiha una desresponsabilització dels homes sobre la salutsexuali

reproductivaquesobrecarregalesdones.Pelquefaaaltrescontrols,un52,5%elshomes

i54,5% lesdonesesprendeformaperiòdicalapressióarterial,un54,6% elshomesi

59,1% lesdonesesrevisaelcolesterol,un47,6% elshomesi44,9% lesdoneshanfet

algunavegadaunaprovadesangocultaenfemtaambfinalitatspreventives.Lesdones

utilitzenméselsserveisdesalut(90,1% elshomesi96,5% lesdoneshanvisitatalgun

professionall’últim any),tantpúblicscom privats,ambunadiferènciad’entreun3,8%iun

17,6%,depenentdelservei.

● Existeixmésmortalitatmasculina.L’esperançadevidaennéixerésmajorendonesque

enhomes,79,57% enhomesi85,87% endones.Enelshomeslesprincipalscausesde

mortsónmalaltiesisquèmiquesdelcoritumormalignedetràquea,bronquisipulmó ien

lesdonesmalaltiad'Alzheimerimalaltiescerebrovasculars.Lataxademortalitatevitable

perhomes(13,83%)éssuperioraladelesdones(7,91%).Anivelld’accidentalitat,deles

711víctimesocorregudesenel2014-2015,ladistribucióvaser:el62,9% enhomesiel

36,3%endones.

● Lasatisfacciódelespersonesusuàriesdelsserveissanitarispúblicsésdel90%,sense

diferènciespersexe.Noméss’expressapreocupacióentornl’atencióalpart,onhihacert

descontentament.

● Hihaunapersistènciad’actitudsipràctiquessexisteseneltreballdelespersones

professionals,aixícom en la concepció de la salutien els materials utilitzats:

simptomatologiasimilars’interpretaiesdiagnosticadiferentsegonssilapresentaun
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homeounadona;s’invisibilitzeniespsicologitzenmalestarsfemenins;esmedicalitzeni

espatologitzenprocessosnaturalsdelesdones;socialment,lacàrregadelacuradeles

personesmalaltess’esperaquel’assumeixinlesdones,ihihaungrandesconeixement

sobremorbiditatdiferencial.

● Espercepunadesvaloraciódelaprofessiósanitàriaambincorporaciómassivadones.La

feminitzaciódelaprofessióhacomportatunadesvaloraciódelamateixa.

● L’evoluciódelnombred’embarassosinaixementssegueixunatendènciadescendent.La

taxabrutadenatalitatvaserde8,3nascutsviusal2014.Elnombremitjà defillsifilles,

Í ndexSintè ticdeFecunditat,perdona,almunicipivaserde1,25il'edatmitjanade

maternitatfoude31,74anys.Hihaunaugmentdel’edatdelesmares.El22,1% dels

naixementscorresponamaresdenacionalitatestrangera.Latendènciad’Interrupcions

voluntà riesdel’embarà s(IVE)ésdescendent.L'any2014lataxagenerald'IVEsvaser

de11,1interrupcionsper1.000donesde15a44anysamb139IVE(unavariació de-

19,7%d'IVESrespecteal2013).Elpesmé simportantd'IVEsvaserenelsgrupsd'edat

de20a24anysienelde25a29anys.

6.2.5.Àmbitd’acciósocialiciclesdevida

Desigualtatssegonsmomentdelciclevital

Alllargdeladiagnosi,s’hananatanalitzant,percadaàmbit,diferènciesidesigualtatsdegènere

diversesdurantelciclevitaldelespersones.Aixídoncs,enaquestapartats’encabirannomés

aquellesquenoespodienencabirencapaltreàmbit,obviantaquellesjaincloses,pernogenerar

repeticions.

L’etapainfantiléselmomentenquèmoltespersonesexplorenelseugènereiéselmomentones

donenelsprimersaprenentatgessocialsrespecteladiferènciasexualielsestereotipsdegènere.

Latransmissiód’aquestsvalorsesrealitzamitjançantmicroviolènciesquotidianesqueacaben

naturalitzantelbinarismeil’heterocentrisme9enl’imaginaridelsinfantsiqueimpossibilitenque

lesnenesexplorinlasevamasculinitatielsnenslasevafeminitat.AVilanovailaGeltrú,tambées

detecta aquesta naturalització inormalització delbinarisme il’heterocentrisme en espais i

aprenentatgesdelsinfantsi,jadesd’abansdelnaixement,iunasocialitzaciódiferenciadaentre

nensinenes,talcom s’exposaacontinuació:

“Jadesdel’embaràs,s’hauriadetreballarperevitaraquestbinarisme,per

exemple,nosabentelsexedelnadóiencabintlapossibilitatd’unsexeneutre.

Aramateixfem nensinenes.”

(EntrevistapersonaentitatAMPGYL)

“Avegadeshihafamíliesquereforcenmoltlesdiferènciesdegènereentreels

nensilesnenes.Enlesnenestotésmoltrosa.Caltreballaramblesfamílies.”

(GD_personesadultesLGBTI)

Enrelacióal’adolescènciailajoventut,esperceplanecessitatderevisartotselsespaisinfantilsi

juvenilsmunicipalsambunaperspectivadegènereperobrirpossibilitatsdeserdelsinfants,

trencantambelsestereotipsdegènere,itreballaramblesfamíliesperdesmuntarlasocialització

9
Heterocentrsime:elreforçques’observa,perpartdemoltesinstitucionssocials,dedeterminadescreencessobreel

suposatparal·lelismeentresexe,gènereisexualitat,elqualesdónaperfet.Algunesd’aquestescreencessón:laideaque
lespersonesesclassifiquenenduescategoriescomplementàriesdiferents:homeidona;quelesrelacionssexualsi
conjugalsnoméssónnormalssiesdonenentrepersonesdesexesdiferents;quelesrelacionsíntimesentrepersonesdel
mateixsexenotenenvalorsexual;[o]queacadasexelicorresponenunrolnaturalalavida.



98

degènere.

Anivelljuvenil,estudisrealitzatsenl’àmbitcatalà(Moreno,2015),conclouenquenomésexisteix

igualtatd’oportunitatsenlatransicióeducativaal’edatadultai,pertant,quepersisteixenles

desigualtatsdegènereenlatransiciólaboral,domiciliarifamiliar.Lesdonesjovestenenunnivell

educatiuméselevatqueelshomesjoves,peròestanpitjorsituadesdinsdelmercatlaboral.Tenen

méstreballstemporals,pitjorscategoriesprofessionals,menyssalariimenysjornadescompletes.

Lesdonesjovess’emancipenunamicaabansqueelshomesjovesperòeltreballdomèstici

familiarestàdesigualmentdistribuïtperraódegènere.Lapersistènciad’aquestadivisiósexualdel

treballdinsl’àmbitdomèsticéselquelimitalespossibilitatsd’unamilloraanivelllaboraldeles

donesiunadisminuciódelesdesigualtatsdegènere,queenprincipiseriaesperabledonadala

milloradelnivelleducatiudelesjoves.Enaquestsentit,talcom diuMoreno(2015)“s’evidencien

elslímitsdelacapacitattransformadorad’unsistemaeducatiuconstruïtsobreunsubstrat

socioculturalonpersisteixladivisiósexualdeltreball.[…]Elprojectevitaldelsjovess’articula

entorndelatransiciólaboral,mentrequeelprojectevitaldelesjovess’edificasegonslatransició

laboralifamiliar.Lacombinaciónoésfàcilisovintelpesdelatransiciófamiliarcondicionala

transiciólaboralmalgratl’èxitenlatransicióeducativa.Totplegats’evidenciaquanlesdades

mostrenlainfluènciaqueelcicledevida(apartirdelfetdetenirfills)exerceixentotselsàmbits

analitzats:educació,treballremunerat,treballdomèsticitempslliure(p.136)”.VilanovailaGeltrú

segueixlamateixatendència.

Pelquepertocaalavellesa,enstrobem enuncontextonl’augmentdel’esperançadevidaprovoca

unaugmentdel’envellimentdelapoblació,iaixítambéhoconstatenlesdadesdeVilanovaila

Geltrú,onl’índexd’envellimentésde116%percada100infants,sentl’índexd’envellimentdeles

donesésde131%idelshomes94%aVilanovailaGeltrú.Lesprincipalsdiferènciesdegènereen

lavellesasón:

_ Lesdonespresentenmajoresperançadevida,peròtenenpitjorscondicionsdevida.

_ Lesdonespercebenméspensionsqueelshomes,degutaunamajorquantitatdedones

quehomesenaquestesfrangesd’edat,peròlespensionsquepercebenelshomessónde

majorquantitat,1200eurosdemitjanavers700eurosquepercebenlesdones.Lamenor

recepciód’ingressosdeixaensituacionsdemajorvulnerabilitatalesdonesiambpitjors

condicionsperpoder-seproveirdeserveis.

_ Desprésdelaviduïtat,lesdonesesmostrenmésautònomesqueelshomes.

_ Espresenteníndexsdedepressiómésaltsendonesqueenhomes.

_ Totiensituaciódedependència,queafectamésdonesquehomes,lesdonesexerceixen

mésdecuidadores.

_ Lesdonestenenunavidasocialmésactiva.

_ Elshomesesmostrenmenysdemandantsd’atencióquelesdones,enpartperquèho

deleguenalesdoneslasevacuraiperquèdinslamasculinitathegemònical’autocura

quedaexclosa,com jahem esmentatanteriorment.

A partd’aquestesdiferències,a Vilanova ila Geltrú,esposen sobrela taula tambéaltres

necessitatsdelagentgran,sobretotl’augmentdelapercepciódelaciutatcom aperillosa,els

problemesd’accessibilitatimobilitatdinslaciutatidinselspropishabitatges,il’aïllamentsocial,

queenalgunscasoscomportaproblemesdesalutmental,quejahanestatexploratsenaltres

apartatsambmésprofunditat.Esproposatreballarperferlaciutatamigableperlagentgran,tal

com s’exposaacontinuació:

“Yotambiénpuedohablarcomopersonamayor.Laaccesibilidad,noestanto

laaccesibilidad,sihayacceso,sinoelpocoespacioquetieneparalagentgran.

Hayunacosacomomuyinvasoradelaciudadhacialaspersonasmayores,
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saliralacalleesunriesgo.Elruidoesunacosainvasora,ruidos,eh,yovivo

enfrentedelapaperera,esdecir,cruzaresaesquinaesdealtoriesgoparauna

personamayor,esdecir,asícomonohay,noseríacomounacosa,vieneconla

edad,elsentimientodeinseguridad,perotambiénsepodríatrabajardealguna

forma.”

(GD_grupdedones)

“JoelquevoliadirésquehihaunprogramadelaOMSdel2007,sobreciutats

amigablesdelagentgran.JonosésiVilanova,moltesciutats(Tarragona,

Manresa,Barcelona..)hisóniésperdetectartotaquestt’estimomolt.Elfetde

ferllocsonlagentpuguianaraorinaroperexemple,ferllocsquelagentgran

necessitaanarlalavaboipoderposarurinarispúblicsobanyspúblicsopotser

no,perquèlagentelsembrutaoelsdestrossen,peròqueapartirdecertaedat

puguihaverunaccésalslavabosdelsbarsoacertescoses.Enposarper

exempleelsbancsunamicamésalts,perquèquans'aixequinsiguimésfàcil

alçar-se,no?Ferciutatsamigablesquepodiaserinteressant.Tambées

beneficiarienelsnens.”

(GD_grupdedones)

“Perlespersonesgransqualsevolmínimadificultatanivelldetransportode

mobilitat,faquepotserjanoetmoguisietvagisaïllantmicaenmica.”

(GD_grupdedones)

“Tambéhihatotaunapartd'exclusió,hihaunapartdegentgranquenoté

recursos,quetémoltpoquespensions,moltpocsespais,queestanmoltsols.”

(GD_grupdedones)

PelquefaalespersonesgransLGBTI,sónungrupsocialquehaguanyatvisibilitatenelsdarrers

anysielsreptesquepresententenenaveureambelfetquebonapartdelsespaisicentres

residencialssegueixenunalògicaheterosexista,fetquefaquelespersonesgransLGBTItinguin

pordemostrar-hilasevaorientaciósexualoidentitatdegènere(OficinadeDonesiLGBTI,

FundacióSurtiUniversitatdeVic,2017).Aaquestfetsesumaqueaquestageneraciódepersones

LGBTI,generalmentnohatingutdescendència,ienmoltscasoshatrencatambelseuentorn

familiaracausadel’LGBTIfòbia,trobant-seenunasituaciód’aïllamentsocial(Quirogaetal.,2015,

citataOficinadeDonesiLGBTI,FundacióSurtiUniversitatdeVic,2017).Ésperaixòquecal

treballarperareduirelsestereotipsLGBTIfòbicsentrelespersonesgransiaixícrearserveisi

espais de relació més respectuosos.També calimpulsarla formació de les persones

professionalsresponsablesqueentenencura(RegidoriadeFeminismeiLGBTIdel’Ajuntamentde

Barcelona,2016).Amésamés,moltesparellesd‘aquestaedathanestatinvisiblesdurantanysi

aixòhaprovocatundèficitanivelld’equiparaciódedretsambaltresparellesheterosexuals,també

al’horad’accediralesresidènciescom aparella.

AVilanovailaGeltrú,esconfirmalatendènciaquealesresidènciesilsespaisdelagentgranse

segueixunalògicaheterosexista,quemancaformaciódelpersonalquehitreballaiquehihauna

invisibilitzacióiunanegaciódelesorientacionssexualsilesidentitatsnonormatives.Esparladel

retornal’armarial’entrarenunaresidència.Elssegüentsfragmentspermetenil·lustraraquesta

qüestió:

“Lesresidènciesdelaterceraedatsónheteronormatives.Nopotserqueuna

personagaiolesbiananopuguiserresident.Sónespaisdeconvivència

asfixiats.Elsespaisd’ociquegeneren,elsprogramesquetenen,elfetde



100

poderdormirambunaaltrapersona,etc.totesfadesd’unalògica

heteronormativa.”

(EntrevistapersonaentitatAMPGYL)

Perúltim,escomenta,enrelacióalciclevital,quemanquenespaisdetrobadaintergeneracionals

alaciutatpertrencarambl’aïllamentdelagentgran,generarespaisvitalspertotesipoder

aprendrelesunesdelesaltres.Enaquestsentitesremarcacom aexperiènciapositivaelGrupde

Donesambmemòria:

“Tambépensoqueésimportantpromourelesrelacionsintergeneracionals,fer

espaisoberts,no?Quepuguianarunaresidència,unsociosanitari,lagentjove.

Vanferunprogramamoltxulo,laUPCperòfaanys,queerennoisestudiants

queelshidonavencrèditsperensenyaralagentgranaferservirelmòbil.”

(GD_grupdedones)

“Hihaunprogramamoltxulodedonesgransquevanaexplicaralscentres

educatiuscom esviviaabans,cosesconcretes,l'escola,com esviviaeltemps

d'oci,oficis,etc.Peròpassaelmateix,queésopcional,hodemanenelscentres

ihofandonesperquèésungrupdedonesperlamemòria.”

(GD_grupdedones)

Feminitzaciódelapobresaiexclusiósocial

Observem lesdadesdel2015sobreelscol·lectiusquetenenmenysingressosanivellcatalà,ja

queanivellmunicipalnos’hatrobatdades,iveiem queelcol·lectiuqueingressamenysdinersés

eldelesdonesmenorsde29anys,seguitdeldelshomesd’aquestgrupd’edat.Tanmateix,en

toteslesedats,com il·lustralagràficaquemostrem acontinuació,existeixunabretxaderenda

perraonsdegènere.Amesuraqueesvaavançantcapalavellesaaquestbretxaaugmenta,

existintdiferènciadefinsa6.000eurosanualsderendamitja.D’aquestadesigualtatse’nderiva

una situació de dependència de les dones respecte a les seves unitats familiars,doncs

l’autonomia econòmica és fonamental.Qualsevolpersona necessita tenirels seus propis

ingressos,siguinprovinentsdelseutreballodepensionspúbliques,itambécontrolarlesseves

rendes,perpodergaudirdellibertatibenestar.Siconsiderem lesrendesbaixesenl’àmbit

individual,comprovem quegairebéunadecadaduesdonesiunamicamésd’undecadaquatre

homes,tenenrendespersotadelllindardelapobresa(IQObservatori,2018).Aquestesxifres

s’agreugenenrelacióalapoblacióimmigrada,sentlesdonesimmigradesquiambmésriscde

pobresaestan.
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LaTaxaderiscdepobresaiexclusiósocialmesuralesllarsqueestrobenenalgunadeles

següentstressituacions:

 disposardebaixosingressos(60% delamitjanadel’ingrésequivalentoperunitatde

consum),o

 patirprivaciómaterialsevera,o

 haver-hiunaintensitatd’ocupaciómoltbaixa(persotadel20%).

Lagràficamostracom lesllarsambinfantsestrobenmoltméssovintenaquestasituacióqueles

llarssenseinfants.Lespossibilitatsdeserunallarenriscdepobresaoexclusiósocialésdeu

puntssuperiorsaladelesquenoentenen.Aixídoncs,l’existènciadefillsifillesés,doncs,un

factorderiscperal’empobrimentdelesllars.Aquestfetésexplicableperquèelsinfantsno

aportenunarendaiencanvisígenerendespesesaunallar(IQObservatori,2018).Aixòexplicael

fenomendelapobresainfantilalnostrepaís,itéaveureamblamancadesuportpúblicala

criança(mancareconeixementaltreballdecures,unaxarxapúblicadeserveispotentiuna

valoraciód’aquesttreball),aixícom amblaprecarietatdelmercatdetreballiunavisióadultistai

autònomadelespersones(homoeconomicus).



102

Entrelesllarsmonoparentalshihamésd’unterçdellarspobres,lamajorpartdelesqualssón

llarsmonomarentals.Aixídoncs,aquesttipusdefamíliaéslaquetéméspossibilitatsdetrobar-se

ensituaciódepobresa.Laincidènciadelapobresaéstambémoltimportantentrelesllarsamb

fillsifillesacàrrecdiferentsdelesfamíliesambdosprogenitors(IQObservatori,2018).

Unaltrefactorqueenspermetmesurarlapobresa,éslacapacitatdelesfamíliesdepoderfer

frontadespesesimprevistes.Un37,7% deltotaldelapoblacióasseguraquenotéaquesta

capacitat,sentlesdiferènciesentrehomesidonesd’un13,7%,tenintlesdonesméspossibilitats

denopoderfer-hifront.Enlespersonesenriscdepobresafamiliar,querepresentenel19%dela

poblacióambmenorrenda,lacapacitatperafrontarimprevistosmonetarisesredueixmoltila

bretxadegènereaugmentalleugerament.Lesdonespobressónlesquemenyscapacitattenen

perfer-hifront,jaqueun80%nopodenafrontardespesesimprevistes(IQObservatori,2018).

Enrelacióalesdadesd’alimentaciódeCatalunya,lespersonesqueafirmennopoderpermetre’s

menjarcarn,pollastreopeixcadadosdiessuposenl’1,7%delapoblació.Laproporciód’homesi

doneséslamateixa,totiaixòlabretxaésdel6,5%.

Sianalitzem lesdadesd'habitatgeanivellcatalà,veiem queel7,5% delshomesafirmentenir

problemesperpagarlahipotecaoellloguer,mentrequeel8,3%delesdonesresponenelmateix,

sentlabretxadegèneredel15%.Entrelespersonespersotaelllindardelapobresasegonsel
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criteriderenda,el22,6%delshomesafirmentenirproblemesperenfrontarelspagamentsdavant

d’un25,5%delesdonessentlabretxamajorqueenelcasanterior,arribantal20%.Amés,el7,2%

delshomesiel7,6% delesdonesafirmenviureenunhabitatgeambgoteres,humitatsoparts

podrides.

Pelquefaalsindicadorsrelatiusalanecessitatdetenirconnexionsirelacionssocials,veiem,per

unapart,quelespersonesqueafirmentenirdificultatsdesuportderelacionsfamiliars,ies

considerarendesemparades,sónel4,8% delshomesiel4,7% delesdones.Laincidènciadel

desemparamentenlapoblacióaixícom lamasculinitzaciódelfenomenaugmentenentreles

personesensituaciódepobresaperrenda,afectantun8,2%d’homesiun6,4%dedones(Fuente

etal.,2016).

Caltenirencomptequeencasosdeviolènciamasclista,l’aïllamentdelesdonesaixícom elseu

empobriment,degutalaviolènciaeconòmicaquesovintpateixen,podenesdevenirconseqüències

d’aquestaviolència,sentunfactorderiscdepobresa.

AVilanovailaGeltrú,siobservem elsajutsd’urgènciasocial10,lamajoriad’ajutssónpelsuportal

pagamentimantenimentdel’habitatgeenun77%del’import.Un49%del’importésperpagarel

lloguer,un6% lesentradesdelloguer,un9% ésperl’hipoteca,unaltre9% ésperferfrontals

subministramentsenergèticsalallariun4% perpetitsarranjamentsdel’habitatge.El29%

d’importrestantaprovat,ésenprimerlloc,peralimentacióenun10%,ienmenormesuraperala

promocióalasalut,allleureinfantil,altransport,alaformació,id’altres.Caltenirencompteque,a

partde lesajudesd’urgència tramitadesa serveissocials,a nivelld’alimentació també es

percebenajudesatravésdel’Economat,aixíqueesdestinaunimportmajorenajutal’alimentació

queel10%.

Font:VNGinclusió,2017

10Elsajutsd’urgènciasocialsónmesureseconòmiquesdirectesquepretenendonarsuportalacoberturade
lesnecessitatsbàsiquesdefamíliesi/opersonesambunasituaciódevulnerabilitatiqueesgestionen
mitjançantunacomissióeconòmicaqueesreuneixsetmanalmentalaregidoriadeServeissocialsique
aprovaodenegalesdemandesenfunciódelcomplimentdelscriterisestablertsalesbasestotiquenohiha
dadesdesagregadespersexedelsmateixos.
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Enelsgrupsdediscussióilesentrevistesesreflexionasobreduesproblemàtiquesquees

percebencom aimportantsenrelacióalapobresafemenina:1)lamancadelsserveisper

situacionsd’altriscadaptadesalesnecessitesdelesdones,i2)l’augmentdelriscderetiradade

fillsifillesperpobresa,talcom sesenyalaenelssegüentsliterals:

“Nosaltrescom aFrontissahem estatatenentuncasd’unasenyoravíctimade

violènciamasclista,quecobraunapensió.Però,jaenshem trobatambvaris

casos,queaquestespensionsd’alimentació,xmesosal’anynoespaguen,

perquès’espavilin,iaquestasenyoraestavavivintalcarrer,inohiharesper

senyoresqueviuenalcarrer.Inosaltresvam pagar-liunmesunpisivam

tramitarl’ajudaperlapensió.Elmesdefebrerimarçnolivanpagar.Crecque

s’haficatd’ocupaanoséon.Iaquestasenyorahaestatmesosalcarrer,tenia

unacardiopatia,nosabiallegir,creiem queperdislèxia.Ipassaquecasosmolt

extrems,l’exclusióéstanta,quenoencaixaanivelldeserveismunicipals,nohi

hamaneraqueespuguiajudaraaquestagent.”

(GD_entitatsfeministes)

“Aquíentrem ambeltemaderetiradesdetutelesquenosaltres,noeraaquí,

eraaRibes,elcasquehem tingut,perònoésuncasúnic,quealfinalha

recuperatlatutelaperòhaestatbestial,ambunsinformesdelsserveissocials

queerenmentida,iesveuqueaixòpassabastant.LaDGAIAielsserveis

socialsconnectatsamblaDGAIA.Jojaentencqueésmoltaresponsabilitat

peralgunespersones,queperuntècnic,unpsicòleghandedecidiriésunneni

silipassaalgunacosa,respecteunsqüestionarisquesónbastantsexistesi

handeferalgunacosa,peròsemblaserques’estanfentretiradesmolt

abusives,isimplementperpobresa.Marenegligent,peròsilamarenoté

diners…iésuntemaqueésbrutal.Pensaqueelscentresd’acollidaper

menors,quesónfundacions,perquèsónprivades,són4000eurosperneni

més.siasobrelacriaturanecessitamedicacióotéalgunaalteració.”

(GD_entitatsfeministes)

Úsil’atencióaserveissocials

Anivelldeserveisd’atencióprimàriadeserveissocials(EBAPS),elgèneredeles8.729persones

atesesel2016almunicipi,directamentoindirectament,sónun55%dedonesiu45%d’homes

(VNGInclusió,2016).Lesintervencionsafectenenun25%amenorsd’edat,un9%agentjove(toti

quecom hem vist,elsmenorsde29anyssónquimenysingressostenen),un37% apersones

adultes(de30a59anys),iun27% apersonesgrans(de60anysfinsa100i/omés).L’edat

mitjanadelapersonaatesaaServeisSocialsésde42anys,quecoincideixamblamateixaedat

mitjanadelapoblacióaVilanova.

Acontinuacióesmostraunagràficaamblesdadesques’acabendedescriure.
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Font:VNGinclusió,2017

Enaquestsentit,enelsgrupsdediscussióialesentrevistes,espercepsobrelespersones

usuàries,quelesdonesacudeixenmésalsserveispersostenirlafamília,doncssocialmentse

segueixresponsabilitzantalesdonesdelasevacura,ielshomesacudeixenmésperdemandes

pròpies.Totiaixò,apartirdelacrisieconòmica,espercepquehihaméshomessenseparellaa

càrrecdefillsifillesqueacudeixen.Desdelespròpiestreballadoresdeserveissocialstambé

mancauntreballperimplicarelshomesencasosdeparellesheterosexuals.Nomésenelscasos

percebutsdecomplexitatesrequereixqueelshomesparticipindelaintervenció,sobrecarreganta

lesdonesdelesresponsabilitatsfamiliarsaltravegada,talcom escomentaenelsegüent

fragmentliteral:

“Lasensacióésqueatenem mésdones,elshomess’exclouen.Ielshomes

quevenenéspernecessitatspròpies,lesdones,encanvi,venenpersostenir

totalafamília.Lesmaressónlesquemésdemanenajuda.Sónelleslesque

fantoteslesgestions.Finsitotencasosdeparesseparats,venenademanar

ajudapercobrirlesnecessitatsd’ambdós.”

(GD_àmbitacciósocial)

“Nosaltresmateixes,però,nodemanem quevinguiis’impliquinelshomessive

ladonaennom delafamília.Treballem ambella,senseadonar-nosque

l’estem sobrecarregant.Siésuncascomplicat,llavorssíquevenenelshomes

odemanem quevinguin.”

(GD_àmbitacciósocial)

EltipusdeproblemàtiquesatesesdesdeServeisSocialsbàsicsdelmunicipidelsetembrede

2015al’agostdel2016,talcom s’il·lustraenelsegüentgràfic,sónd’àmbitsociosanitari(31%),de

xarxessocials(23%),derenda(20%),laboral(12%)id’habitatge(7%),totiquedespréselsajuts

econòmicssiguinbàsicamentd’aquestúltim àmbit.
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Font:VNGinclusió,2017

Del’àmbitsociosanitari,lesajudeshanestatpersituacionsdemalaltiesfísiquescròniques

(36,5%),que com hem visten altres apartats,pateixen més les dones :Alzheimerialtres

demències(6,68%),malaltiesmentalscròniques(5,8%)idiscapacitat(5%).

Enl’àmbitdelesxarxesrelacionals,sónproblemàtiquesdetectadesperdificultatsdelesrelacions

familiars(25%),personesqueviuensoles(13,6%)ifamíliesmonoparentalsomonomarentals(9%).

Lestressituacionsafectenmésadonesquehomes.

Enl’àmbitdelarenda,sónproblemàtiquesperingressosinsuficients(52%),perquènohiha

ingressos econòmics (21,3%)o perdeutes (12%).Com hem vist,les dones tenen pitjors

condicionslaboralsimajorsíndexsdepobresaqueelshomes.

Enl’àmbitlaboral,lesproblemàtiquesesrelacionenambsituacionsd’atursensesubsidi(27%),

aturambsubsidii/oprestació(15%),mancadeformaciói/oorientaciólaboral(10%).Elmercatde

treballésdesigualisolenserlesdonesquipresentenmésaturipitjorsprestacions.

Enl’àmbitdel’habitatge,el24% sónproblemàtiquesdegudesaunhabitatgedeficient,un9,5%

degudesalamancad’habitatge,un8,6% abarreresarquitectòniques,iun5,6% alamancade

serveisisubministraments.

Donateltipusdeproblemàtiquesatesesilesdesigualtatsdegènereentotselsàmbits,esdevé

lògicquesiguinelleslesmésdemandants,perlespitjorscondicionsdevidaamblesquees

trobeniperlacàrregadelacuradetotalafamília.

Perúltim,a nivellde diversitatsexual,afectiva ide gènere,les persones professionals

entrevistadesexpressenquesentenunamancadeformació,deprotocols,d’einesirecursosper

l’abordatge.Sentenlanecessitatde treballarpertaldepodermillorarlaintervenciódonadaa

personesLGBTIqueveuendeficitàriaenaquestsmoment.Algunesprofessionalsenelsgrupsde

discussiótambéreflexionenireconeixenquesovintdesdelsserveisd’atenciós’estàintervenint

ambmarcsheteronormatius,ambprejudicisiestereotipsverslapoblacióLGBTI.Aixòesveudes

delmomentdelaconfiguraciódelesentrevistesquerealitzen,ladocumentacióquerecullenila

miradaieldiscursdelapersonaprofessional.Sónconscientsque,com aprofessionals,noestan

exemptesdelsimaginarisielsestereotipssocialsquesovint,deformamésomenysinconscient,
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travessen la intervenció.Peraltra banda,també exposen que s’estan generantcanvis per

incorporarunamiradainclusivaambladiversitatsexual,afectivaidegènereiladiversitatfamiliar.

Aquestmarcd’intervencióheteronormatiuilareflexióentornelmateixs’assenyalaenelssegüents

fragmentsliterals:

“Pressuposem quetothom ésheteroanoserqueesdemostrialcontrari.Sive

unapersonaaserveissocialsademanarajudaenrepresentaciódelafamília,

pressuposem quelaparellaseràhomeodona.Quandemanem uncertificat

tambéenspotpassar.Cadacopmésintentem parlardemembresdelnucli

familiarodeconvivènciaperencabirladiversitatfamiliar.”

(GD_àmbitd’acciósocial)

“Ambunadonaques’haseparat,pressuposoqueéshomelaparella,ho

imagino,isinóhoés,normalmentt’hodiuenillavorsdius‘ahvale’.”

(GD_àmbitd’acciósocial)

Obligacionslegalsenl’àmbitdel’acciósocial

Respectel’àmbitd’acciósocialiciclesdevida,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectivade

donesihomesinstaaanalitzarlesdesigualtatsilesdiferènciesexistentsentredonesihomesen

elsusosdeltempsiaaplicarpolítiquesquetinguinencomptedemaneraintegrallapercepcióila

visiódeltemps.Tambéinstaaimpulsarl’equilibrienlavaloracióiladistribuciódeltempsdedicat

altreballdemercatialtreballdomèsticdecuradepersones,tenintencompteeltempspersonali

elcicledevida.Alavegada,obligaaaplicarpolítiquesactivesdesensibilització,corresponsabilitat,

conscienciacióicapacitaciódestinadesalshomes.Tambépromouactuarsobrelescausesdela

feminitzaciódelapobresaiimpulsarlesmesuresnecessàriesperaeradicar-la.Incideixen

impulsarprogramesespecíficsdesuportintegralalesfamíliesmonoparentals.Instaapromoure

mesuresdeconciliaciódelavidapersonalilaboraliaestablirprogramesdecohesiósociali

d’inclusióespecíficsperalscol·lectiusdedonesmésdesfavoritsosubjectesasituacionsde

discriminació.Tambédefensagarantirlaigualtatefectivadedonesihomesgransidissenyar

programesintegralsperadonesensituaciódeprecarietateconòmicairiscd’exclusiósocial,

especialmentdonesgrans,minoriesètniquesidonesimmigrants.A mésamés,defensael

dissenydepolítiquesquefacilitinl’autonomiadelespersonesdependentsiafavoreixinl’eliminació

delesdesigualtatssocieconòmiquesidegènerequeesprodueixenenlacuradepersones

dependentsalallar.D’altrabanda,lalleitambéincideixeneldesenvolupamentdepolítiquesde

suportalesfamíliesqueincorporinelreconeixementdeladiversitatfamiliar,garanteixineldreta

un entorn afectiu o familiaradequatieliminin la discriminació peropció sexualo per

transsexualitat,garantintlallibertatdedecisióindividual.

LaLleiorgànicaestatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomesrecullen

l’article22.Accionsdeplanificacióequitativadelstemps,lanecessitatd’avançarcapauna

distribucióigualitàriadeltempsentredonesihomes,explicitantquelescorporacionslocalsper

aconseguir-hopodenestablirPlansMunicipalsd’organitzaciódeltempsdelaciutatique,sense

perjudicarlescompetènciesdelesComunitatsAutònomes,l’Estatpodràdonarassistènciatècnica

enl’elaboraciód’aquestsplans.Relacionattambéambl’àmbitlaborall’article44.Elsdretsde

conciliaciódelavidapersonal,familiarilaboralexplicitaqueesreconeixeranaquestsdretsals

treballadorsialestreballadorespertalques’equilibrinlesresponsabilitatsfamiliars.Peraquest

motiu,l’articleassenyalalaconcessiódelpermísilaprestaciópermaternitataixícom tambéelde

paternitat.

Partdelesqüestionsqueintegrenambdueslleisdinsaquestàmbit,enlapresentdiagnosis’han

vinculatiquedenrecollidesal’apartatdeltreballdecuresireproductiu.
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Principalsconclusionsenl’àmbitdel’acciósocialielsciclesdevida

● Hihaunasocialitzaciódegènereheteronormativafortaenelsinfantsiunanaturalització

delbinarismeil’heterocentrismeenelseuimaginari,queimpossibilitenquelesnenes

explorinlasevamasculinitatielsnenslasevafeminitat.Hihalanecessitatderevisartots

elsespaisinfantilsijuvenilsmunicipalsambunaperspectivadegènereidetreballaramb

lesfamíliesperdesmuntarlasocialitzaciódegènereheteronormativa.

● Existeixendesigualtatsdegènereenlatransiciólaboral,domiciliarifamiliar.A nivell

juvenil,nomésexisteixigualtatd’oportunitatsenlatransicióeducativaal’edatadultai,per

tant,persisteixenlesdesigualtatsdegènereenlatransiciólaboral,domiciliarifamiliarque

calabordar.

● Esdetectenpitjorscondicionsdevidaenlesdonesgrans.Anivelldevellesa,lesdones

presentenmajoresperançadevida,peròtenenpitjorscondicionsdevida;percebenmés

pensionsqueelshomes,peròdemenorquantitat.Tambésónmésautònomes,tenen

índexsdedepressiómésalts,exerceixenmésdecuidadoresitenenunavidasocialmés

activa.Elshomesesmostrenmenysdemandantsd’atencióquelesdones.Enlavellesa,

augmenta la percepció dela ciutatcom a perillosa,elsproblemesd’accessibilitati

mobilitatdinslaciutatidinselspropishabitatges,il’aïllamentsocial.

● Lamajorpartd’espaisresidencialsiespaisperpersonesgranssegueixenunalògica

heterosexista.LespersonesLGBTIgranspateixensituacionsd’aïllamentsocialquecal

abordar.

● Manquenespaisdetrobadaintergeneracionalsalaciutatpertrencarambl’aïllamentdela

gentgran,generarespaisvitalspertotesipoderaprendrelesunesdelesaltres.

● Hiha una feminització de la probresa,especialmenten dones migrades ien llars

monomarentals.Lesdonestenenmésriscdecaureensituacionsdepobresaimenys

ingressosentoteslesedats.Elcol·lectiuqueingressamenysdinerséseldelesdones

menorsde29anys,seguitdeldelshomesd’aquestgrupd’edat.A mesuraqueesva

avançantcapalavellesaaquestbretxaaugmenta.Un37,7% deltotaldelapoblació

asseguraquenotécapacitatd’afrontarsituacionsimprevistesanivelleconòmic,sentles

diferènciesentrehomesidonesd’un13,7%.Perlesdonesdepoblacionsmigrades

aquestesdadesencaras’agreugenmés.Lesllarsambinfantsestrobenmoltméssovint

ensituaciódepobresaquelesllarssenseinfants.Lespossibilitatsdeserunallarenrisc

depobresaoexclusiósocial,ésdeupuntssuperiorsaladelesquenoentenen.Entreles

llarsmonoparentalshihamésd’unterçdellarspobres,lamajorpartdelesqualssónllars

monomarentals.Pelquefaalsmínimsdesupervivència,nohihadiferènciesdegènereen

quantal’accésal’alimentació;síanivelld’accésal’habitatge,el7,5%delshomesafirmen

tenirproblemesperpagarlahipotecaoellloguer,mentrequeel8,3% delesdones

responenelmateix,sentlabretxadegèneredel15%.Entrelespersonespersotaelllindar

delapobresa,labretxadegènereaugmentafinsel20%.Amés,el7,2%delshomesiel

7,6%delesdonesafirmenviureenunhabitatgeambgoteres,humitatsopartspodrides.

Esdetectaunaugmentdelriscderetiradadefillsifillesperpobresa.

● Hihaméssituacionsdedesemparamentdelshomes,peròelsserveisnoestanpreparats

perlesnecessitatsdelesdones.Delespersonesqueafirmentenirdificultatsdesuporten

lesrelacionsfamiliars,iqueesconsiderendesemparades,el4,8%delshomesiel4,7%de

lesdones.Laincidènciadeldesemparamentenlapoblació,aixícom lamasculinitzaciódel

fenomenaugmentenentrelespersonesensituaciódepobresaperrenda,afectantun8,2%

d’homesiun6,4%dedones.Sesenyalatambélamancadelsserveispersituacionsd’alt

riscenelmunicipiadaptadesalesnecessitatsdelesdones.

● Hihadiferènciesdegènereenl’úsdelsserveissocials.Hihamésdonesqueelsutilitzen,

un55%dedonesiun45%d’homes.Lesdonesacudeixenméspersostenirlafamíliaiels



109

homesperdemandespròpies.Sovintdesdelespròpiestreballadoresdeserveissocials

tambémancauntreballperimplicarelshomesencasosdeparellesheterosexuals.

Nomésenelscasospercebutsdecomplexitatesrequereixqueparticipindelaintervenció

elshomes,sobrecarregantalesdones.EltipusdeproblemàtiquesatesesdesdeServeis

Socialsbàsicsdelmunicipisónd’àmbitsociosanitari(31%),dexarxessocials(23%),de

renda(20%),laboral(12%)id’habitatge(7%).Lesdonestenenpitjorscondicionsentotsels

àmbits,cosaquefaquerequereixenmésaquestesserveis.

● Mancaformacióendiversitatsexual,afectivaidegèneredelespersonesprofessionals.

Lespersonesprofessionalsentrevistadesexpressenquesentenunamancadeformació,

de protocols,d’eines irecursos perl’abordatge de problemàtiques vinculades a la

diversitatsexual,afectivaidegènereidetectenlanecessitatdemillorarlaintervenció

donada a personesLGBTI.Desdelsserveisd’atenció,s’està intervenintamb marcs

heteronormatius,ambprejudicisiestereotipsverslapoblacióLGBTI.

6.2.6.Àmbitdelaparticipacióilacultura

Engenerall’àmbitculturalésclauperquèpotserunelementdetransformaciódelsvalorsd’una

societatenfavordel’equitatilano-discriminacióo,benalcontrari,potreforçarlainvisibilitatde

ladiversitat,elsestereotipsiprejudicisdegènere.Enaquestsentit,elseuanàlisiésfonamental.

Associacionisme

L’associacionisme a nivellmunicipalés un movimentfort,amb més de 400 associacions

registradesitreballantenelterritori.Delesentitatsregistrades,quetreballinentemesd’equitat

hiha:AssociaciódeDonesLa Frontissa,JodourwaAfak,Donesd’Empresa,DonesenXarxa,

ALBA.LactànciaMaterna,AssociacióAiMare!,Marinada,AssociaciódeFamíliesMonoparentals

delGarraf,Violeta,AMPGILil’AssociaciódeFamíliesLesbianesiGais.D’aquestesentitats,

posaríem enrelleuelpaperdelaFrontissa,com aentitatfeministaquefaanysquetreballaenel

territori.Aquestaentitathafetunatascapotentanivelld’impulsarpolítiquesdegènerei

d’acompanyamentadonesquehanpatitviolència.Peraltrabanda,Tambédestacaríem Violeta,

com aúnicaentitatLGBTI+registradaanivellmunicipal,iquetreballapergarantirelsdretsdeles

persones lesbianes,gais,bisexuals,trans* iintersexuals ieradicarles discriminacions i

LGBTIfòbies.Delesassociacionsnoregistradesenelregistremunicipal,ésimportantremarcar

elpaperdeBullangafeminista,com aentitatfeministaqueestàfentuntreballanivellde

sensibilització,denúnciaiconstrucciódenousmodelsderelaciópotentenelmunicipi.Amésa

més,existeixelcasaldedones,quehaestatunespaidetreballfeministaid’aglutinacióicreació

dexarxaentreentitats.

Enaquestsentit,VilanovailaGeltrú,téunmovimentfeministaquedesdelsanys70finsavui

estàfentactivisme,enmomentsambmésomenyspresènciaalcarrerialesinstitucions,queha

tingutrelleugeneracionaliquesemblaqueestàagafantforçadenoudesdefaunsanys,com

estàpassantenaltresllocsdelterritoricatalà.Com apuntaunadelespersonesentrevistades:

“Durantbastantsanyshihahagutforçasolitud,lageneraciódelesfeministes

del70,quetiravendelcarro,idemanavenmésespais,reclamavenespaisde

debat,méssensibilització,alhoras’anavenfentleslleis,iaixòvacrearserveis,

primerprogramesespecífics,ostresqueaquíhihadonesqueconstencom a

aturadesiestanfentunafeinagratispelcapitalismeivam començarafer

plans.Hihaunplad’igualtat,platransversal,etc.Hem passatperdiferents

etapes.Tambéhem canviatelnom delpla,perquèenssemblavaqueigualtat

reproduïahistòriespatriarcals,novolem serigualqueelshomes,enelsentit

d’agafarpatronsmasculins.[…]Elquesíquehatingutéspotserunsquants

anyetsd’històriad’haver-sededicataferprogramesd’equitat,ambpujadesi
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baixades,defersensibilitzacióalesescoles,totplegat,atut’agradariapensar,

queaquestafloridadegentjovequeésmésomenysrecent.[…].Desde

l’associacionisme,lafeinaquevanfertambédel’acompanyamentadonesde

violència,vaanarcreantvincles,donesmésgransqueajudavenadonesmés

joves,queerenmares,ibonapartdelsvalorsqueestanavuivenendallà,la

fraternitatentredones.[…]Hihaviaunmomentenquènohihaviarelleu,tu

anavesfenttallersalscentreseducatiusisemblavaquenoacabavadecalari

arahihaaVilanovaiarreu,unrebrotdegentjovequeagafalesideesiles

agafadesdelaforçaquedónalajoventut.”

(Entrevistapersonaltècnicd’Equitat)

“Tambéem sorprènl'actituddenoiesmoltjoves,unaonadafeministacom feia
moltdetempsquenosentia,jonoerael8demarç,peròvahaveruna

manifestaciómoltxula.Tambéhihatotesaquestesnoiesquenoentenen,no
volenladesigualtat.Al'escolavanferunacosamoltguapa,enlamevaescola

sónmoltpoquesnoies,sonel18%denoies.L'escolad'enginyeriadeVilanovade
laUPC.Hihaalpatiarbresivanposard'unarbreaunaltremoltescintesdecolor
lilaiposavaelcamídelesdones,pertotaquellacomplicacióielcamídelsnois
alcostat,quenohihaviares.Sónpoquetes,però,facincanys,lesnoiesd'allà

quehihavianohaurienfetunacosavisible,mostrar-laideixar-laallàalpati.Josí
quehoveigmolt,aquestareivindicacióprofunda.”

(GD_grupdedones)

Elrecolzamentinstitucionalilaparticipaciódelesentitatsfeministesenl’elaboraciódeles

polítiquespúbliquesésimprescindible.Nos’hanpoguttrobardadesdelaparticipaciódedonesi

lesentitatsfeministesenlestaulesparticipativesdelsdiferentsàmbitsquepromouelconsistori

nilasevaimplicació enl’elaboració depolítiquespúbliquesdetoteslesàrees.Síqueen

l’elaboraciód’aquestPlaidelPlaperladiversitatsexual,afectivaidegènerehihanintervingut.

Pelquefaalainclusiódelaperspectivadegènereideladiversitatafectiva,sexualidegènereen

l’associacionisme,lamajoriad’associacionsnolatenenincorporada.Laprogramaciód’activitats

delesassociacionstéunamancançafortaenaquestsentit,ifinsitotpotesdevenirenocasions

reproductorademodelssexistes,heterocèntricsibinaris.Hihaactivitats,sobretotaquelles

vinculadesamblaculturapopulartradicional(ballspopulars,ballsdebastons,ballsdegitanes,

perexemple),onsesegueixenreproduintvalorssexistesiunasegregaciópergènere,onles

parellessónhome-dona,onlesactitudsolesrelacionsdegènerepodenserdepoder,onhiha

unainvisibilitzaciódelesdonesionlaparticipaciódelesdonesésmésdiscontinuaperles

càrreguesdeltreballdecuresireproductiu,talcom s’explicaacontinuació:

“Alsbastonershihaunavisibilitzacióclaradelshomes,perexemplequanvan

ferelcomiat,vaserpúblicicol·lectiu,iunainvisibilitzaciódelesdones,els

nostrescomiatshanestatmoltdiferents.Amés,enelgrupdebastonershiha

canviscontinusentrelesdones,pertemesdetreballreproductiuidecures,

mentrequeelgrupd’homesesmantéestable.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

“L’AgrupaciódeBallspopularsVilanovailaGeltrú,ésuntronctradicionaldela

cultura.Gestionaelcercavila,ésunapartintocable.Elballdebastonshiha

divisióentrehomesidones,elspastoretssónmixtes,elballdegitaneselsnois

aixequenlafaldillaalesnoies,querepresentaelquerepresenta,ohotraiem o

hocanviem…Elcercavilainfantilsítrencaelbinarisme.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)
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Totiaixò,algunesentitatsestanfentesforçospercomençaraferunaaproximaciódiagnòstica

delasevaactivitatenclaudegènereiincloureunaperspectivadegènereideladiversitatsexual,

afectivaidegènereenelseusí,com exposaunapersonaparticipantdelcineclubenelgrupde

discussiódel’àmbitcultural.Tambéhihaentitatsquearreldevisibilitzaractitudsidiscursos

discriminatoris,sexistesihomòfobs,hantreballatpereradicar-les,com s’exposaenrelacióals

diables:

“Enelsdiables,esvaposarsobrelataulaques’estavenfentdiscursosamb

insultshomòfobsisexistes.Hihahagutuncanviapartirdevisibilitzarel

problema.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Enaquestsentit,veiem quehihaunmovimentdinslesentitatsperrepensarlespràctiquesque

esrealitzendesd’aquestamirada.Aquestavoluntatd’incorporaciód’unaperspectivadegènerei

inclusivainoestàmancadaderesistènciesiobstacles,com exposaaquestamateixapersona:

“AlCineclub,fa3o4anys,durantelcinemaalafrescaqueesfaalafesta

major,vanvolerprojectar‘Rockyhorrorpictureshow’ihivahaverunrebuigper

noserunapel·lículafamiliar.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Enrelacióalgraud’associacionismed’homesidonesielpoderenlapresadedecisionsdinsles

associacionsentreunsialtres,espercepquehihaforçaparitatentermesgenèricsenla

participaciód’homesidones.Totiaixò,espercepquelaparticipacióiimplicaciódelesdones

estàtravessadapeltreballreproductiuidecures,quefaquedepenentdelmomentvitaliles

càrregueslasevaparticipaciósiguimajoromenoromésintermitent.Pelquefaalsllocsde

poder,aquestshanestattradicionalmentocupatsperhomes,totiqueestàvariant.Elssegüents

literalsil·lustrenaquestasituacióanivelldeparticipacióipresadedecisions:

“Alesassociacionsveïnalshihadetot,homesidones.AlFAC(Federació

d’associacionspelCarnaval)majoritàriamentsóndones(7de9),peròtambéhi

hamoltscanvis,jaquequanescomencenatenircàrregues,canviala

participació.ElCarnavalelconformenmoltesentitatsidepèndel’entitatté

mésomenysperspectivadegènere.Al’organitzaciódelafestamajortambé

sónmésdonesquehomes(4de6).Enelsfestivals,elVidasón4nois

organitzant-lo,alNowaReagge9noiesi5noisielscàrrecsestanrepartits,al

Tingladosón2noiesi12noisilesdonessónintermitents.Enels

bordegassos,Agrupa,Falcons:lapresidentaésunadona,peròesdivideixper

sexes…”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

“Engeneral,alshomeselscostamarxardelsllocsdepoderdelesentitats,

peròs’estàavançantamblaincorporaciódedonesalesentitats.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Perúltim,enelsgrupsdediscussióilesentrevistes,esdetectaunacertasegregaciópergènere

pertipus d’associacions.Hiha associacions,com les vinculades amb les cures,més

feminitzades,ialtres més vinculades amb l’esport,l’ocio eltreballde mercat,més

masculinitzades.Aixíveiem que la divisió sexualdeltreballiles activitats associades

tradicionalmentahomesoadonestambémarqueneltipusd’associacionismequedesenvolupen

unesialtresenalgunesocasions,com s’il·lustraenelsegüentfragmentliteral:
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“Hihamésde100entitatsalscentrescívics,idetottipus.Toteslesentitats

quetenenaveureambtemesdecuresimalaltiesestanmajoritàriament

portadesperdones(perexemplecuidadoresoquepateixenmalalties).”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Producciócultural

Anivelldelaprogramaciócultural,observem quehihaunamasculinitzaciódelesautoriesiles

veusdinslacultura,tantanivellcatalàcom vilanoví.Lesdadesdelsfestivalsdemúsicade

Catalunyadel2017,indiquenqueestanllunydeserparitaris,ambun75%depersonesdaltdels

escenarishomesiun25% dedones,ambgairebéel75% debandesmasculinestotalment.La

majoriadecapsdecartelldelsfestivalssónbandesmasculinesoambmajoriad’homes.Les

donesenlesbandesmixtes,enlamajoriadecasos,fandecantants.

Font:ObservatoriCulturaldeGènere,DONESALSFESTIVALSMUSICALSDECATALUNYA,2017

Aquestesdadesencarasónmésdesigualssimirem lesdadesdelsprincipalsfestivalsdemúsica

del’Estatespanyol,arribantenlamajoriadecasosamésd’un80%o90%d’homesquehiactuen,

talcom espresentenacontinuació:
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Font:IQObservatori,2018.

Aquestarealitattambéesdónaenelsfestivalsqueesprogramenanivellmunicipal,sentla

majoriadebandesquehitoquenmasculinesisobretotelscapsdecartell.Totiaixò,esplanteja

quehihavoluntatdepromouremésbandesiautoresdonesdesd’algunsfestivals.Cadacophi

hamésdonesambpapersmésdiversosdinslesentitatsdemúsicadelmunicipiis’esperaque

aquestcanvirepercuteixienmésequitatenl’escenamusical,talcom escomentaacontinuació:

“ElsFestivalsnosónparitaris.Lamajoriadelsartistessónhomes,enelsgrups

granshihahomesidones,peròambelscapsdecartellesfaméscomplicat.

Síquehihavoluntatenalgunesentitatsdepromoureunamajorparitat,per

exemple,enelfestivaltinglado.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

“Entrelesnovesgeneracionshihamésdones.EnelsgrupslocalsdeVilanovai

enelsilesdj’s,cadacophihamésdones,quetoquenabarsilocals.Ésuna

oportunitatgran.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Aquestanoésunarealitatnomésenelmónmusical,sianalitzem dadesdelmóndelcinema,ens

trobem queaCatalunyadel2005al2012,enladirecciódellargmetratgeshihahagutun91%

d’homes,en la producció,un 77,8% icom a guionistes,un 76,2%.Pertant,l’autoria dels

llargmetratgesestàenmansdelshomesmajoritàriamentanivellcatalà.
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Font:ObservatoriCulturaldeGènere,DIRECTORES,PRODUCTORESIGUIONISTESALCINEMA CATALÀ

RECENT,2014.

Aquestesdadescontrastenamblesdadesdepersonesqueestudiencinemaiaudiovisuals,onhi
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hamésparitat,al’EscolaSuperiordeCinemaiAudiovisualsdeCatalunya,delcurs2012/2013

finsal2014/2015,esvangraduarentotalun56%d’homesiun44%dedones(font:Secretaria

d’UniversitatsiRecerca).Encontrast,l’any2016,esvanproduir129llargmetratges(animació,

ficció idocumental)delsqualsun 17,8% elvan dirigirnomésdones,davantun 76,7% de

pel·lículesdirigidesnomésperhomes.Almateixany,elsGaudídecinema,premiarenun33%de

donesdavantun67%d’homes.Solserforçahabitualqueelspremisperalesdonesenelcinema

recaiguinenlescategoriesmalanomenades“menors”,quesónaquellesquereprodueixenels

rolsquetradicionalmentse’lshaassignat(larealitzaciódelvestuari,maquillatgeiperruqueria,o

producció)ionmésdoneshihaocupades.

Anivelldeciutat,sesegueixlatendènciageneral,ienaquestsentit,com jahem esmentat,el

cineclubdeVilanovailaGeltrú,sentconscientd’aquestarealitat,estàfentunaanàlisiamb

perspectivadegèneredelasevaactivitatpertaldepoderposarfilal’agullapertransformar-la.

Pelquefaalpercentatgededonesguanyadoresdepremisliterarisanivellcatalà,tambéveiem

unamancançacom enlarestadesectorsculturals,anantdel4,8%al36,4%lesdonesquehan

guanyatpremis,sentelspremisonhihaméspercentatgededoneselsassociatsambnarrativa

infantilijuvenilseguidadelanarrativaperadults.

Font:ObservatoriCulturaldeGènere,ELGÈNEREALSNOSTRESPREMISLITERARIS,2015.

Anivelldemuseus,elsmuseusicentresd’artcontemporanideBarcelonatenenlamitjanad’un
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14%d’exposicionsindividualsdedicadesadonesenelsúltims5anys(font:ObservatoriCultural

deGènere);encanvi,enelsmuseuscatalanslesdonessovintapareixencom arepresentadesen

lesobresd’art,ielsnuusfemeninssónespecialmentimportants.

AVilanovailaGeltrú,espercepunamancançagranenaquestsentit,escomentaqueelsmuseus

d’artdelmunicipiestanmasculinitzats,sobretotenrelacióal’autoriadelesobresques’hi

presenten.Totiaixò,s‘hanfetiniciativesperpal·liaraquestesmancances,decaràcterpuntual,

com commemoracionselDiaInternacionaldelesdonestreballadores,omésestables.Els

museusdenovacreaciósíestanincorporantlamiradadegènere,com l’EspaiFar.Elssegüents

fragmentsreflecteixenaquestapercepció:

“Peròclar,galeriesd’art,museusimportantscontinuacom sempre.El8de
marçquepassa,enllocdeferunamostrad’autoriafemenina,quepodriaser

itinerant.Encaranol’hanfetmai.Hanfetcom elshomeshanpintatlesdones.
Jaséqueellssónbonscreadorsiellesbonesmodels,peròjovullveurela

sevacreativitat.Perfavor,fem exposicionsdedonescreadores,detot,
d’escriptores…toteslesreferènciesculturalstenensetfemenina.Potseres

podriamuntarunfestivalespecífic.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Esvaferunainiciativaanivellmunicipal,unamostradedonesartistes,queal
finalvaanarcuallantis’hovaacabarquedantuncol·lectiufeministaamb
moltatrajectòria,laFrontissa,quehofacadaanyambelpremiDONARTi

aconsegueixenexposaralasalad’artcontemporani.Elqueestariabéésque
aconseguissinformarpartdel’exposiciódesempredelmuseud’art

contemporani,quehihaguéslasalaDONARTitothom poguésveureeltreball
delsúltimsdeuanysquehanrecollit,quenosiguiefímer,quanéselpremi.Si

noveuràsautorsmasculins,noenveuràscap,noenveuràscapd’autoria
femenina,ésincreïble.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

“Alsmuseus,alBalaguer,onestanlesobresfemenines?busca-les!ésqueles
hasdebuscar,perquèsilesbusqueslestrobes.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Anivellcatalà,enelcampdelesartsescèniques,unfestivalcom elGrec,porta,desdefa15anys,

programantlamitjanad’un32%d’espectaclesambdonesautores,directoresoprotagonistes.A

nivellestatal,deltotald’espectacles analitzats en recintes autonòmics o estatals,en la

temporada2015-16,segonsl’estudi“¿Dóndeestanlasmujeres?”deClàsicasyModernas(2017):

_ El18,4%sónescritsperdones.

_ El21,9%sóndirigitsperdones.

_ El44%sóncoreografiatsperdones.

_ El17,3%sónversionats,adaptatsoambdramatúrgiarealitzadaperdones

_ El6,2%sóncomposatsmusicalmentperdones.

_ El5,8%sóndirigitsmusicalmentperdones.

_ El20,8%delsrecintesescènicssóndirigitsogestionatsperdones.

AVilanovailaGeltrú,s’hafetunesforç,enelsúltimsanys,perposarunamiradadegènereenla

programacióteatral,augmentantlaprogramacióambperspectivadegènereoambpresència

femenina.

Lesaulessónplenesdenoiesquecursenestudismoltdiversosdinslesartsileshumanitats:el

totaldelesuniversitatscatalanes,durantelcurs2014/2015,esvantitulardegrauodemàsteren



117

artsihumanitats2.015dones,un66%enfrontun33%d’homes.

Pelquefaalescondicionsdelestreballadoresdinselmercatartísticicultural,siobservem les

dadesdepersonestreballadoresenculturadel’administraciólocalaCatalunyaal2015,veiem

queelnombrededonesquetreballenenl’administraciólocal,2.941,quasiduplicaelnombre

d’homes,1.617,encontrastamblesdadesquehavíem vistfinsarasobrel’autoriadeles

produccionsartístiques.

Treballadorsitreballadoresenculturaal'administraciólocal,segonssexe.Catalunya,2015

Homes Dones Total

Núm. % Núm. % Núm.

Diputacionsprovincials 195 29,5 466 70,5 661

ConsellsComarcals 24 26,6 66 73,3 90

Ajuntaments 1.398 36,72 2.409 63,27 3.807

TOTAL 1.617 35,47 2.941 64,52 4.558

Font:DepartamentdeCultura,EstadístiquesCulturalsdeCatalunya,marçde2017.

AVilanovailaGeltrú,tambéhihaunafeminitzaciódelaplantilladepersonesquetreballenen

l’àmbitde la cultura de l’administració,aixícom de les persones gestores dels museus

municipals.

Arabé,totiqueaquestafeminitzaciódelespersonesdedicadesal’àmbit,unaanàlisidetallada

delmercatdetreballartísticiculturalcatalàmostraquelesdedicacionsparcialsitemporalssón

mésfreqüentsentrelesdones,aixícom eldesenvolupamentdetasquesadministrativeside

gestió,mentrequeelshomesrealitzenmésfreqüentmenttasquestècniquesidedirecció,i

gaudeixend’unmajorreconeixementsocial(Villarroya,2016).Aquestarealitattradicionalment

s’haexplicatperlamajordedicaciódelesdonesaltreballdomèsticidecura,aixícom perles

barreresinvisibles(l’anomenatsostredevidre)ambquèestrobenlesdonesperascendirenla

sevacarreraprofessionalfinsalscàrrecsdemésresponsabilitat.Lesdonesacostumenarebre

menys ajuts ide menorquantia perals seus projectes artístics iculturals,perceben

remuneracionsinferiorsqueelshomesperlafeinaquefan,tenenmésdificultatsperaccedira

certssectorsprofessionalsdelaindústriaartísticaiculturaliestrobenpocrepresentadesenels

òrgans de govern dels equipaments culturals ien els jurats,aixícom en comissions

d’assessoramententemesculturals(BealeiVandenBosch,1998;Villarroya,2016).

Siundelsobjectiusdelespolítiquesculturalsésquelacapacitatcreativaid’innovaciódeles

societatscreixi,calquedesapareguinlesbarreresquelimitenl’accésilaparticipaciódeles

donesenlavidaculturali,pertant,ladiversitatd’expressionsculturalsicreatives.

Pràctiquesdeconsum cultural

Lesdadesindiquenquelespràctiquesculturalsperpartd’homesidedonesaCatalunyasón

semblants,totiqueelless’hidecantenunamicamés.Totiaixò,hihaunasegregacióeneltipus

depràctiques,lesdonesllegeixenmésllibres,consumeixenmésteatre,vanamésespectacles

dedansa,visitenmésexposicionsipractiquenméshabilitatsartístiquesqueelshomes,elsquals

acostumenaanarmésaconcertsialcinemaquelesdones(VillarroyaiAteca-Amestoy,2015),

talcom observem enelssegüentsgràfics.

Assistènciaaactivitatsculturals,persexe.Catalunya2015

Homes Dones Total
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Núm. % Núm. % Núm. %

Assistènciaalcine 1.619.440 54,6 1.571.925 50,2 3.191.365 52,3

Assistènciaaespectaclesen

directe
1.096.720 37,0 1.176.975 37,6 2.273.695 37,3

Visitesallocsinterèscultural 1.106.449 37,3 1.247.941 39,9 2.354.390 38,6

Assistència activitats

esportives

1.192.446 40,2 769.152 24,6 1.961.598 32,2

Font:DepartamentdeCultura,EstadístiquesCulturalsdeCatalunya,marçde2017.

Font:ElaboracióequipIQObservatoriapartirdel'INE,Enquestadecondicionsdevida,2015.

Culturaambperspectivadegènere

Anivellcatalà,engeneral,laprogramacióculturalnotéintegradalaperspectivadegènere.És

encaraminoritàriaaquellaprogramacióquesílatéencompte,totiquemicaenmicaesvafent

camíihihaunimpulspervisibilitzaraquestesmancancesdesdediferentssectorsitransformar-

les.Nohihaequitatanivelldereferentsfemenins,noestrobenactivitatsquetrenquinelsrols,

estereotipsirelacionsdepoderdegènereinoespresentenreferentspositiusLGBTIienrelació

algènere.Aquestaésunarealitatpelquefaalamajoriad’actesculturals,tantalsciclesde

cinema,alsespectaclesteatralsialesexposicions,entrealtres.Lapromociód’unacultura

inclusivaiequitativaésunaeinaclaupertransformarl’imaginarisocial.

AVilanovailaGeltrú,totiquehihaalgunsensculturalsestancomençantaferactesperdiades

senyalades,com el8demarçoel28dejuny,olesbibliotequesestanincorporantenelseufons

documentalllibresambperspectivadegènereiperladiversitatsexual,afectivaidegènere,se

segueix la tendència general.Els següents fragments literals il·lustren part d’aquestes

mancancesiassenyalenalgunsactespuntualsrealitzats:

“Alteatremunicipalnoesprogramaambperspectivadediversitatsexual,
afectivaidegènereialcinemanoméspel28dejuny.Noestàpresentaquesta

perspectiva.”
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(Entrevistaalpersonaltècnicdel’ÀmbitLGBTI)

“Alesexposicions,alesconferències,alteatre...nohiharesLGBTI.Hiha
cosesmilperfer.Entoteslesprogramacionsnopotfaltarmaialguna

referènciaLGBTI.Niquesiguivideofòrum,exposicions,titellesLGBTI…Ala
programaciónoparlenmaid’aquesttema.Nom’interessallavors,noméspel

28dejuny.”

(EntrevistapersonaentitatAMPGYL)

“LesbibliotequesdeVilanovailaGeltrú,enelmarcdelprojecte‘Viquipèdia:
donesvilanovinesigeltrunenques',organitzenduesaccionsalllargdelmesde
marçambl'objectiudedonarmajorvisibilitatalesdonesquehandestacatal

llargdelahistòriadeVilanovailaGeltrú:escriptores,periodistes,pedagogues,
esportistes…”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Unespaiclauontreballarlaculturaambperspectivadegèneresónlesfestesmajorsdebarrii

municipalsitotselsactesdeculturapopular.S’hadetectatqueaquestescelebracionssón

momentsdesocialitzacióenquèsovintmoltespersones,sobretotdonesipersonesLGBTI,se

sentenincòmodes,excloses,discriminadeso,finsitot,agredides.Ésclaudoncstransformar

aquestsesdevenimentsperquèlespersonessesentinlliuresperrelacionar-seimostrarelseu

desig,elseuafecteilasevaidentitat.

Com jas’hacomentat,VilanovailaGeltrú,ésunmunicipiambunafortaimplementaciód’entitats

iassociacions,imoltes d’elles són de cultura popular.Aquestes entitats iassociacions

organitzenactivitatsalllargdel’any,quesesumenalesorganitzadesdesdelapròpiainstitució.

UnadelesactivitatsdeculturapopularmésimportantdelmunicipiéselCarnaval.Aquestafesta

haestatunadelesfestesmésdebatudaenelsgrupsdediscussióilesentrevistes,especialment

pelsdiscursosques’hidesenvolupen,quesovinthancontingutbromesidiscursoshomofòbicsi

sexistes,ipelcaràcterheteronormatiuisexistadelescomparsesidepartdelafesta,com els

ballsdetarda.Aquestessónalgunesdelesraonsperlesqualshihapersonesquenosesenten

inclosesenlafesta,sesentendiscriminadesi,avegades,directamentnohiparticipen.Els

fragmentsliteralsques’exposenacontinuaciósenyalenaquestaproblemàtica:

“Partim d’unasituaciód’homofòbiainstitucionalitzada:enlescomparseshiha
normesconcretesdevestimentaperanoisiperanoies.Lesnoies,per

exemple,hand’anarambfaldillacom arequisitperpoderparticipar.”

(GD_àmbitdejoventutidellleure)

“Enunafestatransgressora,com elCarnaval,onespodrientrencarmolts
estereotipsiactituds,sesegueixsentmolttradicionalanivelldegènere.

Habitualmenthihabromessexistes,homòfobesitransfòbiques.”

(GD_àmbitdejoventutidellleure)

“ElsdiscursosdeCarnavalsónheterocèntrics.Unaltretipusdellenguatgeno
estàpermès.Hihamoltesbromeshomofòbiquesitransfòbiques.Hihauna

cançóqueescantade‘Mariconelquenovoti’.”

(EntrevistapersonaentitatAMPGYL)

“Alescomparseshihavestimentaambdistinciópersexesdecaràcter
obligatori.Lesnoiesambfaldillaielsnoisambpantaló.Hihaproblemesper

anar-hiambparellesno-mixtasacausad’això.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)
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“Hihaproblemesperquèlestradicionsestansegregades,especialmentales
comparses.Nohihaunaposicióoficial.Aunnoiquevadirqueaniriaala

comparsaambunaltrenoi,d’entradaelsdansaireselsvanamenaçarambque
serienexpulsats.Semblaquehihamésresistènciaaquedosnoishivagin

juntsqueaquehofacinduesnoies.Alesgitanesaquestanyvananar-hiuna
parelladenoies.”

(GD_personesadultesLGBTI)

“Vahaverunadenúncia,perquèduesnoiesqueanavenjuntesalacomparsa
lesvanobligaraunahadevestirdenoiil’altradenoiainovolien.Les

comparsess’hand’obrir.”

(EntrevistapersonaentitatAMPGYL)

Enguany,s’hafetuntrencamentrespecteelsanysanteriors,incorporantlaperspectivafeministai

deladiversitatsexual,afectivaidegènereenelsdiscursosdelCarnaval,queesvaloracom a

moltpositiu.Elsdiscursosd’aquestanyhanestatpromogutsperunaentitatfeminista,Bullanga

feminista.Talcom exposaunadelespersonesparticipantsalesentrevistes:

“Hihaeldebatdellímitentrelasàtirailadiscriminació.Jom’hesentitofèsi
discriminatenelsdiscursosdelCarnavaldurant60anys.Aquestéselprimer

anyqueno.”

(Entrevistapersonaltècnicdel’ÀmbitLGBTI)

Unadelesresistènciesmésgransquesesenyalen,perpartdelespersonesparticipants,alhora

demodificaroproposarcanvisenlespràctiquesculturals,ésdeldiscursdeltradicionalisme,del

“sempres’hafetaixí,éstradició”.Aquestdiscurstémoltaforçaalhoradegenerarimmobilisme

davantelcanvidepràctiquesculturalsheteronormativesisexistes.Desd’algunssectorscrítics

ambaquestdiscurs,esconsideraqueaquestestradicionsvannéixerenuncontextsocial

determinatique,davantelscanvisilestransformacionssocials,aquestespràctiquess’hande

revisariactualitzari,enalgunscasos,handedesaparèixer,doncssónclaramentdiscriminatòries

iporrespectuoses,com l’aixecamentdefaldillesenelballdegitanesoelsinsultsibromes

homòfobesenelsversets.Acontinuació,espresentaunliteralquepermetexemplificaraquesta

problemàtica:

“Enl’àmbitdelacultura,hihaunapartendèmicaquevepeldiscurstradicional,
deforçartradicionsquenoentrenenelmónreal,queactualmentnotenen

sentit.Hihaundiscursdesdeladefensadelatradicióheteronormativaque
s’oposaaldelasensibilitatdegènere.”

(GD_àmbitculturalidelaparticipació)

Unúltim elementclauenrelacióalapromociód’unaofertaculturalequitativaiinclusivaésla

recuperaciódelamemòriahistòricadelesdonesidelcol·lectiuLGBTI.Lamemòriaésun

instrumentclauperrescatarhistòriesinomsdelpassat,posar-losenvalor,recordarlarepressió

viscuda,lamancadedretsilesviolènciesdegènereilesexperiènciesiestratègiesderesistència

ques’hangeneratperfer-les-hifront,aixícom destacarlesaportacionsdedonesipersones

LGBTIenlaconquestaperlesllibertatssexualsidegènere.AVilanovailaGeltrú,hihauna

mancançaenelnomenclàtordelscarrersiplacesdereferentsdedonesiLGBTI,com jaapunten

algunesmocionsaprovadesperl’Ajuntamentpercanviaraquestatendència.Totiquehiha

algunesreferènciesadonesi,enelseumoment,esvaferunesforçpolíticperposarnomsde

donesenunbarri,lamajoriadereferènciessónanònimesadiferènciadelesdelshomes,s’han

hagutdereclamarsovintperserincorporadesilasevaubicaciósolserenllocsdemenystrànsit.

Enrelacióaprojectesiactesperrecuperarlamemòriahistòrica,hihahagutalgunesiniciatives

puntuals,peròmancaincorporarlaperspectivadegèneredeformatransversalirecuperarla

genealogiafemenina,talcom escomentaacontinuació:
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“Unacosabonica,quecrecquesíquehaanatfentVilanova,quehasigutanar
recuperantlamemòriahistòricadedones,amballòdedonesqueanavenales

llarsd’infantsaexplicarcontes,unacosaintergeneracional,quecrecque
tambéposaenvaloraaquestesdonesilessevestrajectòriesvitals.Hansigut

petitsbolets.”

(GD_entitatsfeministes)

“Elsnomsdelscarrers,insisteixo.Situnotensalteuvoltantunagenealogiade
l’èxitil’amagues,latevaautoestimaestàenlohondodelohondo,isinomés

elshasd’imitaraells.Josócunadona,itinclesmevesreferents,ihandetenir
igualvalor.Perquènoposoelnom d’unallevadoraquevafernàixermig

Vilanovaitenselnom d’unnegreroquevapagaruntren.Lamajoriadeplaques
dedonessónanònimes.Aixòhoheproposat,unarutavilanovinadedonesque

hanfetperVilanovamoltíssim.Janoetdiccarrers,perquèestantots
ocupadíssims,doncsunaruta,ambunaplaca,alacasaonvanéixer,onva

parir,onvaajudaraalgú,peròqueesvegibéisiguidequalitat,coses
simbòliquesquedoninvisibilitat.Cuidarlagenealogia,iaixòunmunicipihopot

fer.”

(Entrevistapersonaltècnicd’Equitat)

Obligacionslegalsdel’àmbitdelaparticipacióilacultura

Respectel’àmbitdelaparticipacióilacultura,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectivade

donesihomesexplicitaqueelspoderspúblicshand’adoptaraccionspositivesespecífiques

temporals,raonablesipromocionadesquepromoguinlaigualtatefectivaentredonesihomes,

fentefectiueldretalaparticipaciósocialdelesdones,dinamitzantelteixitassociatiufemeníi

repensantlesformesdeparticipacióperabandonarelsmodelsandrocèntrics,impulsantla

participaciósocialdelesdonesatravésdelestecnologiesperasuperarlesdiferentsbretxes

digitals,entred’altres.

LaLleiorgànicaestatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomesrecull,

enl’article26.Laigualtatenl’àmbitdelacreacióilaproduccióartísticaiintel·lectual,queles

autoritatspúbliquesvetllaranperferefectiuelprincipid’igualtatdetracteid’oportunitatsen

aquestaàrea.Aixímateix,l’articleexplicitaquetoteslesestructures,organismes,agènciesi

entitatsqueconfigurenelsistemadegestióculturalhandeduratermelessegüentsaccions:

_ adoptariniciativesdestinadesapromocionarespecíficamentlesdonesenlaculturai

combatrelasevadiscriminacióestructurali/odifusa;

_ polítiques actives d’ajuda a la creació iproducció artística iintel·lectuald’autoria

femenina;

_ promourelapresènciadedonesihomesenl’ofertaartísticaiculturalpública;

_ respectarigarantirlarepresentacióequilibradadinsdelsòrgansconsultius,científicside

decisióexistentsenl’organigramaartísticicultural;

_ adoptarmesuresd’acciópositivaalacreacióiproduccióartísticaiintel·lectualdeles

dones,propiciant l’intercanvi cultural,intel·lectual i artístic,tant nacional com

internacional,ilasubscripciódeconvenisambelsorganismescompetents:

_ duratermetoteslesaccionspositivesnecessàriesperacorregirlessituacionsde

desigualtatenlaproduccióicreacióintel·lectual,artísticaiculturaldelesdones.

Principalsconclusionsenl’àmbitdelaparticipacióilacultura

 Movimentfeministadebasefort.VilanovailaGeltrútéunmovimentfeministafort,que

desdelsanys70finsaavuiestàfentactivisme,quehatingutrelleugeneracionalique

semblaqueestàagafantforçadenou.Calaprofitaraquestabaseanivelld’Ajuntament
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perreforçarlespolítiquesdegènereidonarveuiimplicarlesentitatsfeministesen

l'elaboraciódelespolítiquesdegènere.

 Anivelld’associacionisme,faltaintegrarcom atransversallaperspectivadegènereide

ladiversitatsexual,afectivaidegènere.Laprogramaciód’activitatsdelesassociacions

té una mancança forta en aquestsentit,ifins itotpotesdeveniren ocasions

reproductorademodelssexistes,heterocèntricsibinaris.Algunesentitatsestanfent

esforçospercomençaraferunaaproximaciódiagnòsticadelasevaactivitatenclaude

gènereigenerarcanvis.

 Grau d’associacionisme paritari,però segregació verticalihoritzontalper tipus

d’associacions.Enelgraud’associacionismed’homesidones,espercepquehihaforça

paritat.Totiaixò,espercepquelaparticipacióiimplicaciódelesdonesestàtravessada

peltreballreproductiu ide cures.Els llocs de poderdins les entitats han estat

tradicionalmentocupatsperhomes,totiqueestàvariant.Hihaunasegregacióper

gènerepertipusd’associacionsenalgunscasos.Lesassociacionsmésvinculadesamb

lescures,estanmésfeminitzades,ilesvinculadesambl’esport,l’ocioeltreballde

mercat,estanmésmasculinitzades.

 Laprogramacióculturalnotéintegradalaperspectivadegènere.Nohihaequitatanivell

dereferentsfemenins,costatrobaractivitatsquetrenquinelsrols,estereotipsirelacions

depoderdegènereimanquenreferentspositiusLGBTIienrelacióalgènere.Totiaixò,

esfanactespuntualsperdiadessenyalades.Lesbibliotequessíestanincorporantenel

seufonsdocumentalllibresambperspectivadegènereiperladiversitatsexual,afectivai

degènere.

 Hihaunamasculinitzaciódelesautories,gestióilesveusdinslacultura,entotsels

àmbits.EnelsfestivalsdemúsicaaCatalunyadel2017,un75%delespersonesdaltdels

escenariserenhomesiun25% dones,ambgairebéel75% debandesmasculines

totalment,ambpràcticamenttotselscapsdecartellambbandesmasculinesode

majoriad’homes.AVilanovailaGeltrúesvisibilitzalamateixatendènciaalsfestivals.En

elmóndelcinema,enladirecciódellargmetratgeshihahagutun91%d’homes,enla

producció,un77,8%,icom aguionistes,un76,2%.AnivellsdelspremisGaudídecinema,

premiarenun33% dedonesdavantun67% d’homes.Elspremisperalesdonesenel

cinemarecauenenlescategoriesmalanomenades“menors”,aquellesquereprodueixen

elsrolsquetradicionalmentse’lshaassignat.ElcineclubdeVilanovailaGeltrúha

detectatlesmateixestendènciesdelapresènciadedonesautoresenlesprojeccionsde

pel·lículesfetesenelmunicipiiestanrealitzantunanàlisiperpal·liarlesdesigualtats.A

nivellliterari,elpercentatgededonespremiadesanivellcatalàhaanatdel4,8%al36,4%,

sentelspremisonhihaméspercentatgededoneselsassociatsambnarrativainfantili

juvenilseguidadelanarrativaperadults.Elsmuseusicentresd’artcontemporanidel

municipiestan masculinitzats,sobretoten relació a l’autoria delesobresques’hi

presenten.S’hanfetiniciativesperpal·liaraquestesmancancesienelsmuseusdenova

creaciós’estàpal·liantaquestesmancances,peròsóndecaràcterpuntual.Elsmuseus

denovacreaciósíestanincorporantlamiradadegènere,com l’EspaiFar.Enlesarts

escèniques,l’autoriadedonesenl’escripturadelesrepresentacions,ladirecció,les

composicionsmusicalsilagestiód’espaisaCatalunyanosuperael21,9%,excepteen

lescoreografiesquelesdonessónun44%delescoreògrafs.Enlaprogramacióteatrala

VilanovailaGeltrú,esdetectaquehihaunaugmentdelapresènciafemeninailesobres

ambperspectivadegènere,quecalmanteniriaprofundir-hi.

 Hihaunafeminitzaciódelaformacióenarts.Enlaformacióenlesarts,hihamésdones

actualmentquehomesformant-seanivellcatalà.Aquestesdadesconcordenambla



123

realitatdelmunicipi.

 Esdetectendesigualtatsdegènereenl’àmbitlaboraldelacultura.Lesdonesque

treballenenl’administracióenculturadupliquenelnombred’homes.Anivellmunicipal,hi

haunafeminitzaciódelaplantilladel’administraciódeculturaidelespersonesdegestió

delsmuseus.Totiaixò,lesdedicacionsparcialsitemporalssó nmé sfreqü ents

entrelesdones,així́ com eldesenvolupamentdetasquesadministrativesidegestió ,

mentre que els homes realitzen mé s freqü entmenttasques tè cniques ide

direcció ,igaudeixend’unmajorreconeixementsocial.Lesdonesacostumenarebre

menysajutsidemenorquantiaperalsseusprojectesartí sticsiculturals,perceben

remuneracionsinferiorsqueelshomesperlafeinaquefan,tenendificultatsperaccedira

certs sectors professionals de la indústria artística iculturalies troben poc

representadesenelsò rgansdegoverndelsequipamentsculturals.

 Pràctiquesculturalssimilars,peròhihasegregaciódegèneredeltipusdepràctiques.Les

pràctiquesculturalsperpartd’homesidedonessónsemblants,totiqueelless’hi

decantenunamicamés.Totiaixò,hihaunasegregacióeneltipusdepràctiques,les

donesllegeixenmé sllibres,consumeixenmé steatre,vanamé sespectaclesde

dansa,visitenmé sexposicionsipractiquenmé shabilitatsartí stiquesqueels

homes,elsqualsacostumenaanarmé saconcertsialcinemaquelesdones.

 Lesfestesmajorsdebarriimunicipalsitotselsactesdeculturapopularsónmoments

desocialitzacióenquèsovintmoltespersones,sobretotdonesipersonesLGBTI,se

sentenincòmodes,excloses,discriminadesofinsitotagredides.ElCarnavals’apunta

com unespaiatransformarenaquestsentit.Calferunarevisióprofundad’aquestàmbit,

combatentlesresistències,quesovintvenendeldiscursdeltradicionalisme.

 Anivellderecuperaciódelamemòriahistòrica,hihaunamancançaenelnomenclàtor

dels carrers iplaces de referents de dones ipersones LGBTIien els projectes

desenvolupats.Hiha hagutalgunes iniciatives puntuals,però manca incorporarla

perspectivadegèneredeformatransversalirecuperarlagenealogiafemenina.Les

referènciesadonesquehihaenelnomenclàtorsónanònimesadiferènciadelesdels

homes,s’hanhagutdereclamarsovintperserincorporadesilasevaubicaciósolseren

llocsdemenystrànsit.

6.2.7.Àmbiteducatiuidellleure

Coeducació

Elscentreseducatius,com aagentssocialitzadorsdestacats,tenenunpaperclauenrelacióamb

latransmissiódelsvalorssobreelgènereilasexualitat.Implementarunmodelcoeducatiu

implicapromourelaigualtatreald’oportunitatsentrehomesidones,ialhoraeliminarqualsevol

menadediscriminacióperraód’orientaciósexual,identitatdegènereoexpressiódegènere

(RegidoriadeFeminismeiLGBTIdel’AjuntamentdeBarcelona,2016).Éscabdallaintervenciódel

conjuntdelacomunitateducativa(alumnat,professoratifamílies)jadesdel’etapainfantil,tot

promoventeldesenvolupamentintegraldelsinfants,possibilitantlallibertatd’expressar-sesense

lamediaciód’estereotipsdegènereidonantsuportal’alumnatambcomportamentsdegènere

nonormatius(RegidoriadeFeminismeiLGBTIdel’AjuntamentdeBarcelona,2016).

A VilanovailaGeltrú,implementarunmodelcoeducatiuqueincloguilaperspectivadela

diversitatsexual,afectivaidegèneresegueixsentunaassignaturapendent.Algunscentreshan

començataferactuacionscom xerradesdesensibilitzacióiformacióitallersdirigitsal’alumnat,

l’adaptaciód’instal·lacions,ocanvisanivelldellenguatgeinclusiu,com lamodificaciódela

nomenclaturadelesAMPES (Associació demaresiparesd’alumnes)perlessiglesAFES
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(Associaciódefamíliesd’alumnes),entred’altres,talcom sesenyalacontinuació:

“Totiquelesautoresestanmésintegradesencontes,llibres...encarafalta

moltmaterial.”

(GD_àmbiteducatiu)

“Segueixutilitzant-semajoritàriamentelllenguatgeambelmasculígenèric,

mésqueunllenguatgecoeducatiu.”

(GD_àmbiteducatiu)

“Enalgunesescoless’hanreorganitzateltemadelspatis,perexemple,però

faltenaspectescom elsbanysilesinstal·lacionsperincloureladiversitat

trans*.”

(GD_àmbiteducatiu)

“S’hacomençatatreballarméseltemadelesemocions,peròencanvino

s’estàtreballanteltemadeltreballreproductiuidecures.”

(GD_àmbiteducatiu)

“Noestem coeducantacapnivell.Hihaeltemaqueestàatotarreu,delspatis

delcol·legi,delfutbol,araesveuquehihaescolesquehantretporteriesde

futbol,aquestaseriaunacosa,ialsinstituts.”

(GD_entitatsfeministes)

“Anivelld'educació,estreballatoteltemad'educaciósexual,sobretoteltema

delcontroldelanatalitatidelsmètodesanticonceptius,peròdesd'unavisió

moltmasculina.Peròl’educaciósexualsobrecom tractar,elquevolem omés

emocionalésnul·la.Durantmoltsanys,s'hatreballatdesd'unpuntdevista

moltmasculí,no?Ihihapocsobrel'afectiu,decom tractar,decom sónles

relacions,lesemocions,elqueesperem,totaixò,hihaunamancança,desd'un

puntdevistamésdegènere.”

(GD_grupdedones)

Engeneralperò,com s’havistambelsexemplesanteriorsiesveuràacontinuacióenmajor

mesura,faltatransversalitzaraquestamiradadegènerealscentreseducatius(enelscontinguts,

enelllenguatge,enlesimatges,enelsllibresdetextienelsmaterialsemprats),tantperpartde

professorat,com del’equipdirectiuidelesAFAs.Aquestaabsènciademiradadegènere

s’exemplificaamblasegüentaportaciórealitzadaenlesentrevistesielsgrupsdediscussió

sobrelespràctiquesescolars:

“Elsparessónelsgransabsentsquanhihaproblemes,allàal’institut‘perquè

lamare…perquèlamare...,bé,aquíquive?,lamare’,‘perquèlamaretéaquesta

mancançaiaquestaaltra,ielparequè?’,‘ahnove’,icom quenoveniano

dèiem res.Iaixòpassaatotarreu,quelesmaressónlesques’encarreguen

ambmancancesosense,sónelleslesqueescarreguenderesponsabilitat.”

(GD_entitatsfeministes)

Peraquestaraó,laformacióalprofessoratialesfamíliesésimprescindible,jaquepermet

intervenirdesd’unmodelcoeducatiuquefacilitieltrencamentdelsestereotipsirolsdegènerei

laconstrucciódenousmodelsderelació,mésigualitaris,totiqueenl’anàlisidelesnecessitats
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deformaciódelpersonaldel’administraciól’àread’educaciófoslaquemenysconsideravala

necessitatdeformar-se.Aixídoncs,laimplementaciód’unmodelcoeducatiuesnecessaripera

produircanvisieradicarlesmancancesanivelld’equitatdegènereques’observendinsdel’àmbit

educatiu.Elprimerpaséslaformació,talcom s’apuntaacontinuació:

“Labaseformativadelprofessorattécarènciesdeperspectivadegènere,em

dónalasensacióqueésunaèpoca,queabansl’educaciófísicanohieraales

escolesihosuplíem elsajuntaments,espodriaferigual,com unaetapade

transició,finsquelaGeneralitatnohoassumís.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’equitat)

“Laformacióalsformadorsésnecessàriaperquè,elsxavalshotenenmésclar

queelsprofessionals.”

(GD_àmbiteducatiu)

Alavegada,hihaundesconeixementdelprofessoratrespectel’existènciaderecursospera

treballarl’equitatdegènere,alhoraquehihapersonesqueassenyalenquefaltenmaterials,tali

com il·lustrenelsexemplessegüents:

“Araquepel8demarçatothom lientrenlespressesperfercoses,tincmolts

amicsmestresalsinstitutsquem’estandemanantamirecursos.Perfecte

perquèsabeuquisócitincconeixement,peròcom potserqueaquestsdiesno

hihagicoses[…]Peròésqueexisteixen,perquènoésques’hagideferresde

nou,jaestàfet,unaguiadebonespràctiquesésunexemple,peròésposar-ho

al’abast.”

(GD_entitatsfeministes)

Aixímateix,enlesentrevistes,s’assenyalaquelacoeducacióestàpresentalesescolesenmajor

mesurasihihaalgunapersonafeministaconscienciadaquevoluntàriamenttreballaperaprevenir

isensibilitzarenmatèriad’equitatdegènere.Lainclusiódelaperspectivadegènerenohauriade

dependredelavoluntatdelesprofessionals,perquèhihalleisinormativesqueregulenlaseva

inclusióiperquèesdevéimprescindibleperpoderdonarpossibilitatsdeser,sentiriestimarals

infants,qüestióvitalpelseudesenvolupament,talcom s’apuntaacontinuació:

“Alesescoles,sihihaalgúfeministaapropesnotaambl’alumnat,ambles

activitatsquesurten.Sihihaalgúconvençuda,conscienciada,esnota.Llavors

venen,pregunten,fantreballsderecerca,etc.Semprehihad’haverunmotoret

referent.Com quenoestàenlabasedelCVpactat,depèndevoluntats

convençudes.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’equitat)

Pertald’implementarlacoeducacióalsistemaeducatiu,enelsgrupsdediscussiós’hanproposat

diferentsestratègiesoeines,relacionadesprincipalmentambelcurrículum delprofessorat,iamb

lainclusiódelaperspectivadegènerecom aobligatòriaenelCVexplícitiimplícitdelesescoles,

talcom sesenyalatotseguit:

“Hauriadecanviartotelcv,almàsterd’educaciódesecundària.Hihauriende

tenirunalíniad’això,parlantdelagenealogiafemenina.Lagentquehade

tocarmaterialsensibleiquehadeformar,atoteslescarreres,atotselsgraus

iaunmàsterdeprofessorathihauriad’haver50%dedicataaixò.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’equitat)
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“Nonoméshadesorgirlacoeducaciódegentquehofaperquèsí,hade

dependredelcentre,delclaustre»

(GD_àmbiteducatiu)

Aixídoncs,dinselsgrupsdediscussióilesentrevistes,com jas’hamencionatambanterioritat,

esconsideraimprescindibleferrealitatlaperspectivacoeducativadeladiversitatsexual,afectiva

idegènereenlespràctiquesdetoteslesescolesdelmunicipi,talcom s’expressaenelsegüent

exemple:

“Desdel’escolas’hadetreballarelrespecteatoteslespersones.Ésuntema

quehadesertransversal,hihaginensLGBTIal’aulaono.Calinclourei

normalitzartoteslesmaneresdeviure(anivellindividualianivellfamiliar),

s’hadetreballartot,elsdiferentseixosqueestigmatitzen.Sergainoésel

mateixqueserunanena,lesbianaigitana.”

(GD_personesadultesLGBTI)

Enaquestalínia,ésimportantsenyalarqueaVilanovailaGeltrúhihaexperiènciespositivesde

trencamentd’estereotipsdegènereenl’àmbiteducatiu,especialmentdirigitsaadolescentsia

professionals de l’àmbitsocioeducatiu.Alguns exemples d’aquestes formacions són les

propostesformativesdelaRegidoriadeConvivènciaiEquitatcom,perexemple,elcursgratuït

Coeducació:Anàlisiieines,dirigitaprofessoratdediferentscicles,monitoresdelleureiesportsi

aestudiantsoaqualsevolpersonainteressada.Aquestcursesvaduratermeentreel10iel14

dejuliolde2017enelMarcdelCampusUniversitaridelaMediterràniapertalquelespersones

participants poguessin desenvoluparsensibilitatcap a les discriminacions,desigualtats i

violènciesdegènere,conèixerelsconceptesrelacionatsambelsistemasexe-gènere-desigi

aplicaraccionscoeducativesenelseucontextlaboral.

TambéésrellevantelProgramad’AnimacióEducativa(PAE),queésunaeinaperfacilitarals

centres una tria d’activitats adequades pera treballardiferents temàtiques.ElPAE recull

activitatssobregènerequeesrealitzenalesescolesiinstitutspertaldeprevenirisensibilitzar

sobredesigualtatsiviolènciesdegènere.Enaquestsentit,elPAEinclouenlaProgramaciódel

curs2018-2019activitatscom lessegüents:«Camídel’insti»ques’utilitzapersensibilitzarsobre

micromasclistesisobreviolènciamasclista;«Líniesborroses»,quetreballalaviolènciamasclista

apartirdelamúsicailalletradelescançons;«Acasa,quifaquè?»Peratreballarelsrolsde

gèneredinsdel’àmbitdomèstic;«Com ensrelacionem?,perasensibilitzarsobreequitatde

gènere;i«Perquèem tractesaixí?»,peratreballarladiversitatiladiscriminació,entred’altres.

Aquestes experiències però tenen un caràctervoluntariperles escoles iles persones

professionals,cosaquegeneradesigualtatsentrecentresescolars.Escomentalaimportància

deconstruiritinerarisatoteslesescoles,quevagindesd’infantilfinsasecundària,queimpliquin

elsdiferentsagentseducatius,onestreballideformacontinuadapertrencaramblesrelacions

depoderdegènereiquetinguiuncaràcterproactiu,talcom escomentaacontinuació:

“Desd’educació,esfanxerradesalsinstitutsqueintentennorepetirrolsde

gènere.Peròclar,esfadesd’unaperspectiva,perònoésunaperspectiva

proactiva,noanem asepararentrenensinenes,perònoanem adonarla

oportunitatdetrencaraquestbinomi.Ipotserespodenferxerradesambles

famílies,aquíhihaunpotencial,peròpotsernoincidim prou.”

(GD_entitatsfeministes)

“Desdel'Ajuntamentesfantallersd'afectivitat,desexualitat,d'amor,de

mutilaciógenitalfemenina,deviolència,deprevenció,peròsóntallersque

acabem oferint.Tuvasundiaodos,tres.Hihaassessoria,perònoéssuficient
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itambéesvoluntari,sihodemanenelscentreseducatius,quesíquen'hiha

quehodemanen.Peròsóntemesméspuntualsqueesdemanenifaunparell

d'anysesvaintroduirundeconsum demúsiquesidetelevisió,delsvídeosde

lescançonsqueescolten.Algunselsfem ambgentexperta.Aquestelfauna

noiaqueéscompositoraiconeixtotalaindústriadiscogràfica,totelcomerçi

elsinteressosquehiha.Fareflexionarisurtenaqueststemes.”

(GD_grupdedones)

“Alesescolesmunicipals,demúsica,al’escolad’art,hipodríem intervenir,en

aquestesduespoteshipodríem interveniriferunprojected’escoleslliuresde

violència.Vam poderreunirdesdels0als18,vam poderreuniralprofessorati

conscienciar-los,peròfaltamés.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’equitat)

“Faltentallersalesllarsd’infants,ésonestreballamenyseltema.”

(GD_àmbiteducatiu)

Perúltim,enrelacióal’educacióenellleure,talicom indicatambéelPlaperlaDiversitatSexual,

AfectivaideGènere,totiquehihaunacontinuïtatenlesproblemàtiquesinecessitatsaabordar,

aVilanovailaGeltrúhihaalgunesplaiambmésconsciència,formacióiinclusiódelaperspectiva

degènereideladiversitatsexual,afectivaidegènerecom aquelcom transversal.Aquestaopció,

però,noésmajoritàriainototselsesplaiss’hanformaticomparteixenaquestamirada,talcom

esnarraenelsegüentliteral:

“Nototselsesplaistenenformaciódegènere,de4,nomésnosaltres,l’Esplai

DracMàgichatreballatelgènere.Enshem format,hem revisatlesdinàmiques

enelsequipsdemonitoresitambélesactivitatsquefem.”

(GD_àmbitdejoventutilleure)

Nivelleducatiu

Enprimerlloc,lesdadessobreelnivelleducatiud’homesidedonesaVilanovailaGeltrú

indiquenqueel60,47%delapoblacióquenosapllegirniescriureiel61,80%delapoblacióque

notéestudissóndones.Ambduesxifressenyalenlesdesigualtatsdegènerepresentsenl’accés

al’alfabetitzacióial’educacióquepateixenlesdones.Noobstant,lesdonesacabentenintmés

nivelleducatiuiformatiuqueelshomes,sentun60,30% delesdonesquidisposad’ungrau

universitariiun51% delesdonesquihaobtingutunallicenciaturai/oundoctorat.Malgrat

aquestesxifres,com jas’hacomentatambanterioritat,lesdonesnopodenaccediralsllocsde

poderidepresadedecisionsenlamateixamesuraqueelshomes.

D’altrabanda,desdeprimàriafinsl’educaciósuperioridetercergrau,nomésenelsnivells

d’educació secundària obligatòria,formació professionalidiplomatura,elpercentatge de

formacióenlesdonesésinferiorenelshomes:un48,58%tél’ESO;un47,23%FPdeGrauMigiun

44,32%deGrauSuperiori,enelcasdelaDiplomatura,latéun48,77%.

Nivelleducatiuiformatiu.VilanovailaGeltrú.2015.

Homes Dones Total

Nosapllegiroescriure 370 566 936
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Senseestudis 1.732 2.797 4.529

Educacióprimària 3.179 4.089 7.268

ESO 7.998 7.558 15.557

Batxilleratsuperior 3.458 3.612 7.070

FPgraumitjà 1.892 1.694 3.586

FPgrausuperior 2.189 1.606 3.795

Diplomatura 1.901 1.810 3.711

Grauuniversitari 509 773 1.282

Llicenciaturaidoctorat 3.367 3.510 6.878

Total 26.595 28.015 54.610

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE

Pertant,lesxifresindiquenquelesdesigualtatsdegènereenl’educaciósegueixenexistint,

mostrantquelesdonestenenmenysoportunitatsperaaccedir-hi,tenirestudisisaberllegiri

escriure.Alavegadatambéindiquenquelesdonesacabendisposantd’unaformaciósuperiorals

homes,malgratlesdificultatsielsobstaclesperraódegènere.Elsegüentexempleil·lustra

aquestadiferènciaenmatèriad’igualtatd’oportunitatsentredonesihomesenl’àmbiteducatiu:

“HihaunprojecteaVilanovaqueesdiuelFAR,quevaendreçatanoisinoies

quenoacabenelsestudis.Ialsnoiselsenviàvem amecànicocambrer,que

erencosesquetenienunacontinuïtat,ialesnoiesjustamentlesenviàvem a

lesllarsd’infants,queésunacosaquenotécontinuïtat,ilesnoieshofeienbé

(...).Llavorsigualqueambelsnoispodiahavercontinuïtat,aquestesnoies,que

difícilmentestreienlaESO,esfeienil·lusionsambelsnensital,justament

com l’educaciódellarsd’infantsésunciclesuperior,llavorsnopodientenir

continuïtatilesenviàvem atotesallà”

(GD_entitatsfeministes)

Ensegonlloc,sobrelatipologiad’estudisquecursenhomesidones,lesxifresindiquenqueles

donescursenmajoritàriamentestudisrelacionatsamblesarts,leshumanitatsilesciències

socialsidelasalut,mentrequeelshomescursenestudistècnics,ésadir,elspercentatges

mostrenlaperpetuaciódelsestereotipsielsrolsdegènereenl’elecciódelsestudisacursar.Així,

lesdonescontinuenescollintirealitzantestudisassociatstradicionalmentalrolfemenídecurai

d’atenciócom sónl’àreadel’educacióil’àmbitdelasalutiserveissocials,onun73,35% iun

75,08%delespersonesquehoestudiensóndones,respectivament.I,d’altrabanda,elshomes

continuenescollintirealitzantestudisassociatstradicionalmentalgèneremasculí,com sónles

ciènciesilainformàticail’arquitectura,laconstrucció,laformaciótècnicailesindústries,talcom

veiem a la gràfica.En aquests dos àmbits,les dones són només el26,49% iel17,29%

respectivament.

Tipusd’estudis.VilanovailaGeltrú.2015.

Homes Dones Total

Educació 575 1.583 2.158
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Artsihumanitats 734 1.071 1.804

Dreticiènciessocials 1.964 3.004 4.969

Ciènciesiinformàtica 1.393 502 1.895

Arquitectura,construcció,formaciótècnicaiindústries 3.866 808 4.674

Agriculturaramaderia,pescaiveterinària 190 .. 263

Salutiserveissocials 531 1.600 2.131

Altres 605 752 1.357

Total 9.857 9.394 19.251

Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE

Aquestasegregaciós’haobservatquepotdificultarl’accésdelesnoiesacarrerestècniques,

malgratpuguinestar-hiinteressades.Alavegada,esdetectaunamancançaanivellmunicipalde

recursosid’institucionspúbliquesqueresponguinal’elevadademandadenoiesquevolencursar

estudisrelacionatsambl’educacióiambl’atencióilescura.L’ofertad’aquesttipusd’estudisés

decaràcterprivatmajoritàriament.Aixíhoindiquenelssegüentsexemples:

“CrecquealtenirlaUPFaquíVilanovaenshem convertitambunreferentmés

aviattècnic,ijosíquealmenys,quanvaigestarfentlespràctiquesal’Oficina

Jove,hihaviamoltíssimesnoiesvolentferelcicledeformacióinfantilqueno

sébenbésiesfa.Esfadesdefa2-3anys.Joséquetotelquesóncures,

infermeria,educació,etc.sónforadeVilanovaiésalgunacosaquehihamolta

demanda.”

(GD_entitatsfeministes)

“Aras'haobertungraudedissenyihaportatmésnoies,44%denoies,encanvi

elèctricsun2%.Informàticaésonhihamenysnoies,inotoquenmàquines.

Hauriesdeveureunaclassed'informàtica,onhihaduesnoies,dequèparlen

elsnois?devideojocs.”

(GD_grupdedones)

“Amielqueem preocupamoltésquenoiesquevulguinjanovagin,perquèes

trobaranellessolesenunaclasseamb25nois,operquèpensinqueenelfutur

hotindranmoltdifícilperquèlesagafin,oquenolesfacinperquèhiha

barreres,oquenosesentincòmodesenunaentitattanmasculina.”

(GD_entitatsfeministes)

“M'interessalapartdeveuredesd'unauniversitattecnològica,ahhhles

diferènciesdeseleccióvocacional,d'orientació,depreferències,dedificultats

peraccediradeterminadesfeines.Lesenginyeres,ésmoltaparatós,ésmolt

visible,itambéentreprofessorsiprofessores,sobretotquanvasascendint,

amblescategoriesprofessionals,queesbasenmoltambl'èxit.Joesticenuna

investigació,ambmoltadedicació,lesdiferènciesesdisparenabsolutament.”

(GD_grupdedones)

A mésamés,aquestmantenimentdelsestereotipsdegènereesrelaciona,enelsgrupsde

discussióienlesentrevistes,amblafaltadecoeducacióal’escolaialsinstituts,talicom ho
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il·lustrenelssegüentsexemples:

“Anem aferuntastetperquètupuguisescollir.Iaquíjanoespressuposafer

aquesttastet.Perquèsituvolsfereducacióinfantilendavantinohovull

qüestionar.Peròésqueigualenelteuimaginarinoexisteixlapossibilitatde

fermecànica,llavorsaixòanivelleducatiu,això…”

(GD_entitatsfeministes)

“Eneltemadelaorientacióvocacionalielscursoscom elsPFInoestem

incloentlaperspectivadegènere.”

(GD_àmbiteducatiu)

Tambémancalapresènciadereferentsd’homesidedonesquetrenquinambelsestereotipsde

gènereanivelldeprofessionsalesescoles,tantperpartdelprofessoratcom perpartd’altres

professionalsquehiparticipenohitreballen.Enaquestsentit,lamajoriadelprofessoratd’infantil

iprimàriasóndones,elpersonaldemantenimentsolenserhomes,elpersonaldenetejasolen

serdones,quanesconvidenpersonesprofessionalsnosolentrencarelsestereotipsdegènere,

en els materials utilitzats les professions solen estarsegregades persexe,etc.Talcom

s’explicitaenelssegüentsliterals:

“Elsprofessionalsnodiem que‘noespotfer’perònopromovem elcontrarials

estereotips,tampocpresentem referents.”

(GD_àmbiteducatiu)

“Hihareferentsdedonesentemescom laconciliació,mentrequeels

referentshomesocupenelscàrrecsdirectiusalesescoles.”

(GD_àmbiteducatiu)

Enaquestsentit,esvaloren,enelsgrupsdediscussió,algunsesforçosques’estanrealitzantper

ainclourenoiesalapolitècnica,com indicaelsegüentexemple:

“Lapolitècnicaavegadeshatretprogramesdecaptaciódenoies,perquèn'hi

hamoltpoques,perquès'interessin.Tambéposenprogramesparticularsquan

escreenlesdecisionsdecarrera,quesónelsinstituts,onportesnoiesparlant

delsseusestudisodelessevesil·lusions,com enginyeresocom a

tecnòlogues.”

(GD_grupdedones)

Violènciesmasclistesidegènerealesescoles

Respectealesviolènciesmasclistesidegènereielseutractamentdinsl’àmbiteducatiu,enles

entrevistesielsgrupsdediscussió,s’hanposatsobrelataulacertesmancances.Així,d’una

banda,es detecta una manca de formació ide coneixements sobre violència masclista i

LGBTIfòbies,unamancad’einesperladetecció,aixícom tambéderecursosalsqueaccediri/o

derivarperpartdelprofessorat,com il·lustrenelssegüentsexemples:

“Hihaxerradesdeviolènciamasclistaalsinstituts,queanosaltresensvan

permetredetectaruncas,perquèlanoiavadirtotaixòqueesteudientm’està

passantami,peròsónpuntuals,sónbolets.S’hauriadeferdeviolència

masclistaid’abusossexuals.Ferunprogramaderelacionslliuresdeviolència

perquèentrariatot.”
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(GD_entitatsfeministes)

“Elsprofessorsnoarribem amés,nosésiexisteixunprotocold’aixònisi

sabenonanar.Unprotocoldeviolènciamasclistaid’abusossexualss’hauria

deconèixer,perquèdevegades,hosospites,quanveusqueunnenounanena

escomportad’unamaneramoltagressiva,hosospites.”

(GD_entitatsfeministes)

“TampocesconeixenprotocolscontraelbullyingLGBTIfòbic.”

(GD_àmbiteducatiu)

“Alfinalhihamestresquepotserdetectenquehihaunindicide

maltractamentd’unspares,elfillofillanopresentacapquadro,peròsiala

família,iaquíhihaunmomentdeparàlisi,onvaigaposar-mejo,éselque

parlàvem l’altredia,sitensindicispodertrucaraalgunlloc,poderdemanar

assessorament,noactuartambéestàsdeixantqueaquellasituaciópuguianar

amés.

(GD_entitatsfeministes)

“Mancaformacióimanqueneinesperadetectarlesviolències,especialment

lesméssubtils.Laviolènciaielsabusosestaninvisibilitzats.Ésnecessàriala

formaciódelsprofessionals,nopersaber-nedetotperòsíperquèpuguintenir

einesquepermetindetectariderivar,perexemple,aServeisSocials.”

(GD_àmbiteducatiu)

D’altrabanda,tambéhihaconfusiórespectealesintervencionsques’handeferdesdel’àmbit

educatiu,alpaperquehad’assumirelprofessorat:

“ÉsnecessàrialaconscienciaciósobrelesresponsabilitatsdelsMestres.No

estàclarquinahadeserlasevaintervenció.Hihaconfusióentreresolucióde

conflictesilamediacióis’enfrontenaproblemessenseserespecialistesamb

laporaenfrontar-seaaquestessituacions,elqüestionament,ladesprotecció,

etc.Potserseriaboquehihaguésalgúalcentrequeobservésdesdefora.”

(GD_àmbiteducatiu)

Alhoras’exposalanecessitatquehihagiprofessoratreferentalqueacudirsiespateixen

aquestesagressions,discriminacionsodesigualtats:

“Elsnensilesneneshandetenirreferentsperadreçar-sequanhiha

problemes,violència,bullying...Irequereixendetutoriesindividuals”

(GD_àmbiteducatiu)

Ésnecessaridoncspal·liaraquestesmancancesdelprofessoratdeformaurgent,doncsenels

grupsdediscussió ilesentrevistes,esposendiferentsexemplesdeviolènciesmasclistes

viscudesperl’alumnatenelscentreseducatius,quesónnecessàriesabordar,ielprofessoratés

unreferentenaquestsentit.Aixíalgunesdelesagressionsqueescomentensón:

“Alesescolesesveulacosificació,lagordofòbiaicaltreballarl’autoestimai

l’acceptaciódelpropicos.”

(GD_àmbiteducatiu)
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“Als15o16anysveiem lesrelacionstòxiquesentrenoisinoiesquecal

abordar,com tambéelsestereotipsil’estigmatitzacióquepateixeninfantsper

temadegènereiLGBTI.”

(GD_àmbiteducatiu)

Com mostraelPlaperlaDiversitatSexual,AfectivaideGènere,elpaperdelprofessoratidel

conjuntdelpersonaldelscentreseducatiusprotagonitzalaprincipalqueixadel’alumnatLGBTI

davantdelessituacionsdebullyingLGBTIfòbic(Coll-Planas,BustamenteiMissé,2009,citata

OficinadeDonesiLGBTI,FundacióSurtiUniversitatdeVic,2017).Bonapartassenyalaqueel

professoratnosolintervenirdavantd’aquestesformesdeviolència,fetqueaugmentaencara

méslasensaciódedesproteccióiaïllament.Aqueststipusd’assetjamentescaracteritzenperser

forçasubtilsifinsitotinvisibles,jaqueesnodreixendelavergonyadelavíctima.Enaquest

sentit,calqueelscentreseducatiustinguinunaposiciófermaenrelacióamblaLGBTIfòbiaique

dotinelseuprofessoratderecursosperfer-hifront.Aquestainaccióesdeuadiversosfactors:la

faltadeformacióeneltema,lamancad’estratègiessobrecom intervenirencasosd’assetjament,

lapordelareacciódelesfamíliessitractenaquesttema,laminimitzacióorelativitzaciódeles

violències,olainvisibilitzaciódel’assetjamentalproduir-seenespaiscom elsvestidors,elpatio

lesxarxessocials,onnohisolenhaverfiguresd’autoritat.Ésperaixòqueunatransformaciódels

valorsenprodel’equitatil’eradicaciódelaviolènciaLGBTIfòbicarequereixoferirunavisió

positivailliuredeprejudicisdeladiversitatsexual,afectivaidegènerealscentreseducatius.

Ambaquestobjectiu,calproporcionaralprofessoratialesfamílieseinesperaladetecciói

l’actuacióensituacionsdediscriminacióiassetjament,elementsclauperquèlespersonesjoves

puguinviurelasevasexualitat,expressiódegènereiidentitatdegènereambllibertatisensepor

alrebuig(Coll-PlanasiHerrero,2016).

Calsenyalarque,anivellmunicipal,esdescriuenalgunessituacionsdefaltesderespecte,

discriminacionsiagressionsversl’alumnatquevenenperpartdelprofessorat,mésenllàdela

faltadedeteccióid’acompanyamentdelesqueviuenperpartdelpropialumnat.Així,s’exposen

situacionsdediscriminacióitracteinadequatperraonsdesexe,gènereiorientaciósexualper

partd’algunesprofessionals,talcom s’il·lustratotseguit:

“Elsmestresalgunesvegades,davantlesqueixesperaquestesagressions,o

noreaccionenolesnormalitzen.Altresvegadestambéelprofessoratfa

comentarisdiscriminatorispertemesdegènere‘aixòsóncosesdenoies,tu

vesajugarafutbol’.”

(GD_personesjovesLGBTI)

Obligacionslegalsenl’àmbiteducatiuidellleure

Respectel’àmbiteducatiuidellleure,laLleicatalana17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectiva

dedonesihomesexplicitaquelacoeducaciós’had’incorporaratotselsnivellsimodalitatsdel

sistemaeducatiu,tantamaresiparescom professoratialumnat.Caldonarvisibilitatales

aportacionshistòriquesdelesdones;formaricapacitara toteslespersonespertalque

comparteixen les responsabilitats de cura itreballdomèstic;formaren l’ús no sexista ni

androcèntricdelllenguatge;implantarunaeducacióafectivaisexualqueafavoreixilaconstrucció

d’unasexualitatpositiva,saludable;iestablirmesuresqueequiparinl’úsdel’espaiilaparticipació

escolard’ambdóssexes.Tambéenlesuniversitatsicentresd’ensenyançasuperiors,lalleiobliga

alaformaciódelprofessoratencoeducació.Defensapromourelaperspectivadegènerede

maneratransversalil’úsdelllenguatgeinclusiu,aixícom tambépotenciareltreballdelesdones,

eldissenyilaimplementaciód’unapolíticadecontractaciódeseleccióqueevitidiscriminacions

sexistes,entred’altres.Quantallleure,lalleiobligaqueesgaranteixilaformacióencoeducació.

Aixímateix,l’article23.Jocsijoguines,lalleipromoulasensibilitzacióilainformaciósobreles

joguines,eljocillibreslliuresd’estereotipssexistesilaprohibiciódecomercialitzaraquellsque
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siguinvexatorisperalesdones.

LaLleiorgànicaestatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomesrecull,

enl’article23.L’educacióperalaigualtatdedonesihomes,queelsistemaeducatiuinclourà

entrelessevesfinalitatsl’educacióenelrespectedelsdretsilesllibertatsfonamentalsienla

igualtatdedretsioportunitatsentredonesihomes.Tambéinclourà,dinsdelsprincipisde

qualitat,lasupressiódelsobstaclesquedificultenlaigualtatefectivaentredonesihomesiel

fomentdelaigualtatentreambdósgèneres.

Aixímateix,l’article24.Integraciódelprincipid’igualtatenlapolíticad’educacióexplicitaqueles

administracionseducativeshandegarantirlaigualtatdedretal’educaciódedonesihomes,

evitantque comportaments sexistes iestereotips de gènere produeixin desigualtats entre

ambdósgèneres.Amésamés,l’articleinclouquelesadministracionseducativeshande:posar

unaatencióespecialenelscurrículumsientoteslesetapeseducativesperincorporarelprincipi

d’igualtatentredonesihomes;establirmesureseducativesdestinadesalreconeixementi

l’ensenyançadelpaperdelesdonesenlahistòria;ieradicarelscomportamentsicontinguts

sexistesielsestereotips,queimpliquindiscriminacióentredonesihomes,prestantatencióals

llibresdetextialsmaterialseducatius.Tambéobligaaintegrarelprincipid’igualtatenelscursos

iprogramesperalaformacióinicialiconstantdelprofessoratilapromociódelapresència

equilibradadedonesihomesenelsllocsdecontrolidegoverndelscentreseducatius.Perúltim,

estableixlacooperacióamblarestad’administracionseducativesperaldesenvolupamentde

projectesiprogramesdirigitsafomentarelconeixementiladifusió,entrelespersonesdela

comunitateducativa,delsprincipisdecoeducacióid’igualtatefectivaentredonesihomes.

D’altrabanda,l’article25.Laigualtatenl’àmbitdel’educaciósuperiormanifestaqueenaquest

àmbit,lesadministracionspúbliqueshandefomentarl’ensenyançailainvestigaciósobreel

significatiassolimentdelaigualtatentredonesihomes,aixícom tambépromourelainclusióen

elsplansd’estudid’ensenyamentsenmatèriad’equitatdegènereilacreaciódepostgraus

específicsilarealitzaciód’estudisid’investigacionsespecialitzadesenlamatèria.

Principalsconclusionsenl’àmbiteducatiuidellleure

● Mancalaimplementaciód’unmodelcoeducatiuanivelldeciutat.AVilanovailaGeltrú,

implementarunmodelcoeducatiuqueincloguilaperspectivadeladiversitatsexual,afectiva

idegèneresegueixsentunaassignaturapendent,totiquealgunscentreshancomençata

feralgunesactuacionsrelacionades.Esconsideraindispensabletreballarperaimplementar

lacoeducacióilaperspectivadegènere,afectivaisexualalesescoles.Jahihaprojectes,

tallersipropostesformativesques’estanduentatermeperaintegrarlaperspectivade

gènereenelles,peròsóndecaràctervoluntari.Calconstruiritinerarisatoteslesescoles,

quevagindesd’infantilfinsasecundària,queimpliquinelsdiferentsagentseducatius,ones

treballideformacontinuadapertrencaramblesrelacionsdepoderdegènereiquetinguiun

caràcterproactiu.

● MancaincorporarlaperspectivadegènereenelCVexplícitiimplícitdelscentreseducatius.

● Manca formació iperspectiva de gènere en elprofessoratifamílies.La formació al

professoratialesfamílies,totiquelespersonesdel’administracióquevanrespondre

l’enquestanohoconsideressinnecessari,ésimprescindibleperaincorporarlaperspectiva

de gènere.S’haurien d’establircanvis curriculars en la formació alprofessoratque

incloguessinlaperspectivadegènereielsconeixementsenmatèriad’equitatdegènere,

eliminantqueeltreballeducatiuenmatèriad’igualtatdegèneredepenguidelavoluntatdel

professorat.

● Manca formació delprofessoraten prevenció,detecció iabordatge de les violències

masclistesiLGBTIfòbies.ÉsnecessariformarenviolènciesmasclistesiLGBTIfòbiesal

professoratpertald’ajudar-losapreveniriaidentificarlessituacionsdeviolència,dotar-los

d’einesperpoderabordar-lesiderivaralsrecursosnecessaris,clarificantelseupaper,els
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seusdeuresiresponsabilitatsen aquestscasos.Esdetecten situacionsdefaltesde

respecte,discriminacionsiagressionsversl’alumnatquevenenperpartdelprofessorat.

● Manquenreferentsadultsdiversosentermesdegènereperinfantsijovesalesescoles.Hi

haunamancadereferentsquetrenquinambelsestereotipsielsrolsdegènereanivell

professionaldinseltreballdelesescoles.

● Esdetectamajoranalfabetismeimenysestudisendones.El60,47%delapoblacióqueno

sapllegirniescriureiel61,80%delapoblacióquenotéestudissóndones,sentxifresque

mostrenlesdesigualtatsdegènerepresentsenl’accésal’alfabetitzacióial’educacióque

pateixenlesdones.

● Persisteixunasegregaciósexualenelsestudis.Lesdonescursenmajoritàriamentestudis

relacionatsamblesarts,leshumanitatsilesciènciessocialsidelasalut,mentrequeels

homescursenestudistècnics,confirmantlaperpetuaciódelsestereotipsielsrolsdegènere

enl’elecciódelsestudisacursar.

● Mancaunaofertaeducativapúblicaenestudismésdemandatspernoiesalmunicipi.Es

detectaunamancançaanivellmunicipalderecursosid’institucionsqueresponguina

l’elevadademandadenoiesquevolencursarestudisrelacionatsambl’educacióiamb

l’atencióilescuradecaràcterpúblic.Elscentresexistentssónprivats.

● Desequilibrientreunmajornivelleducatiuenlesdonesquesítenenestudisil’accési

l’ostentaciódecàrrecsenelmercatdetreball.Lesdonesacabentenintmésnivelleducatiui

formatiuqueelshomes,sentun60,30%delesdonesquidisposad’ungrauuniversitariiun

51%delesdonesquihaobtingutunallicenciaturai/oundoctorat,totiqueaixònofacilita

l’accésalsllocsdefeinadepresadedecisionsidepoder.

6.2.8.Àmbitdelacomunicacióielsmitjansdecomunicació

Donatquenohaestatpossibleobtenirdadesanivelldeciutat,lesdadesdisponiblesquees

presentaransónd’àmbitcatalà.Escomplementaràl’anàlisianivelllocalamblainformació

extretadelsgrupsdediscussióidelesentrevistes.

Comunicaciódinsl’Ajuntament

AVilanovailaGeltrú,dinsdel’àreadeNovaGovernançaiComunicació,s’ubicalaRegidoriade

Comunicacióquetécom amissiódesenvolupar,coordinariimplementarlesestratègies,accions,

einesiproductescomunicatius,d’acordamblesdirectriusdelgovernmunicipalamblafinalitat

devetllarperunacomunicacióirelaciódequalitatentrel’administraciólocalilaciutadania.

Segonslamemòriadelserveidel2016aquestorganismeelcomposentrescapsdirectius(dues

donesiunhome)isettècnics(sisdonesiunhome),sentmajoriadedonesdinselservei.

ElserveideComunicaciórealitzalestasquesdedifusiódelesactuacionsmunicipalsatravésde

diferentsmitjansdecomunicació,tantdigitalcom ambsuportpaper.Durantelsdarrersanys

tambés'havolgutpotenciarl'úsdelesxarxessocialsiadequarlacomunicacióaaquestsnous

mitjansdedifusiód’informació.Actualmentl’ajuntamenttécomptesaFacebook,Instagram i

Twitter.LesnotíciesquegeneraelserveideComunicacióqueesdifonenatravésdelapàgina

web www.vilanova.catconstitueixen un dels continguts més consultats pels visitants que

accedeixenalawebmunicipal.

Respectealcontingutd’aquestsmitjansdecomunicaciódel’Ajuntamentnotenim dadesglobals

sobreelcontingutentemesdegènerepertald’avaluarlaimplicacióidifusiósobrelaigualtat

entredonesihomes.Síobservem atravésdelesxarxessocialsqueespubliquennotíciesde

l’àreaquanhihaactesocomunicats.Totiaixò,mancaunllenguatgeinclusiuanivelldenotíciesi

nos’observaunatransversalitzaciódelaperspectivadegènereengeneral.Lesduesnotíciesque
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es presenten a continuació en relació a la Festa Majormostren aquesta mancança d’un

llenguatgeinclusiu:

AjuntamentdeVilanovailaGeltrú

6deagostoalas12:49·

LapresadeprocuraciódelsPabordes2019dónapertancadalaFestaMajor2018.

UnmomentemotiuperalsPabordesentrantsielssortints,quehanorganitzatunafesta

d'allòméslluïdaiparticipativa

Pabordes

#fmvng18

AjuntamentdeVilanovailaGeltrú

28dejulioalas11:45·

Aquíteniuel3de10queelsCastellersdeVilafrancahandescarregatalaplaçadelaVila

enlaDiadaCastelleradelesNeus,delaFestaMajordeVNG#fmvng18

Segonslamateixamemòriadel2016,elserveideComunicaciórealitzalacontractaciód'espais

publicitarisperdonaraconèixeralpúblicengenerallesactivitatsquerealitzal'Ajuntamentde

VilanovailaGeltrú.Aquestacontractacióesfaenfunciódelescaracterístiquesparticularsde

cadacampanyapublicitària,segonslesdemandesielsobjectiusfixatspelsdiferentsserveis

municipalsqueintervenen.Com podem veurealasegüentgràfical’àreadeComunicacióha

augmentatladespesaenpublicitatdinsl’àmbitConvivènciaiEquitat,peròdinslamemòriano

quedareflectidacapcampanyarelativaal’àmbitdel’equitat.

Despesesenanuncispublicitarisdelsdiferentsactivitatsdeserveisdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú
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Font:Idescat,apartirdelCensdepoblacióihabitatgesdel'INE

MitjansdecomunicacióaVilanova

AltermemunicipaldeVilanovailaGeltrú,hihacorporacionsdemitjansdecomunicacióque

tenenunagranpresènciaiimpacteenlapoblació.Elsmitjansmésdestacatssón:

_ CanalBlau:ésuncanaldetelevisióqueformapartdelConsorciTeledigitaldelGarraf

juntamentambMaricelTV.

_ DiarideVilanova:Diariquehaanatcanviantdenom,actualment“ElDiaridelaCiutat”.

_ EixDiari:DiariIndependentdelGarraf,AltiBaixPenedès.

Nos’hatrobatdadesrespectealsmitjanslocals,peròsíanivellcatalà,queenspermeten

relacionar-losambd’altresmitjansperveurelasevapenetraciósegonssexeiclassesocial.

Penetraciódelsmitjansdecomunicació,segonssexeiclassesocial.Catalunya,2014

Total Alta Mitjana Mitjana Mitjana Baixa
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alta baixa

Homes TV 87,7 84,3 85,9 88,6 89,8 93,5

diarisinfgeneral 37,0 42,9 32,8 26,9 19,6 28,2

revistesi

suplements 10,8 18,0 13,5 9,7 5,5 6,5

ràdio 65,5 72,6 70,5 65,3 56,1 45,7

internet 72,5 83,1 78,1 72,9 59,4 45,7

Dones TV 87,7 83,3 86,2 88,0 90,2 94,5

diarisinfgeneral 26,2 36,1 29,9 21,8 16,2 11,0

revistesi

suplements 11,3 18,9 14,0 10,7 6,4 4,1

ràdio 56,0 64,9 62,1 56,4 47,6 34,2

internet 63,2 80,1 70,6 63,9 49,8 27,4

Total TV 87,7 83,8 86,1 88,3 90,1 92,5

diarisinfgeneral 31,4 39,6 31,3 24,3 17,7 17,5

revistesi

suplements 11,0 18,3 13,8 10,2 6,6 5,0

ràdio 60,6 68,8 66,4 60,8 54,2 38,3

internet 67,7 81,7 74,4 68,4 54,0 34,2

Font:EGM,BaròmetredelaComunicacióilaCultura,2014

Com podem observarlapenetraciódinslapoblaciódelsdiferentsmitjansdecomunicacióvaria

segonselsexeilaclassesocial.Veiem com enlaTVnohihagairediferènciesrespectealgènere,

peròenelsaltresàmbitssí.Podem destacarquelamajordiferènciaentregèneresésenels

diarisd’informacióengeneral,laràdioiinternetonelstrescasoslesdiferènciesrondenels9

puntsentrehomesidones,sentelshomesmésusuarisquelesdones.Pertantpodem veure

com elsmitjansdecomunicaciótenenaCatalunyaunmenorgrupd’usuàries.Caltenirencompte

aquestadadaperferunavaloraciódecom dirigiriinfluirenl’àmbitdelacomunicaciópertalque

augmentielnombred’usuàriesdonesenelsmitjansdecomunicaciólocals.

Enelgrupdetreballdel’àmbitdecomunicació,espercepuninterèsperlesrepresentacionsd’allò

femení,tantambelllenguatgecom end’altresformesvisualsosimbòliquesenelsmitjans.Es

consideraquelainformacióqueesdónadinslacomunicaciód’unmitjàod’unainstituciónotéen

comptelaperspectivadegènereiespresentencertesformesdellenguatgesexista,talcom es

comentaacontinuació:

“Caltenirencompteelllenguatgesexistadelsmitjans.Noesparlaigualdels

homesquedelesdones.”

(GD_àmbitdelacomunicació)
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Hihaundebatobertsobrelapertinençadel’úsd’unllenguatgeinclusiuentrelingüistesidinsels

mitjansdecomunicació.Nohihaunconsensniundocumentmarcanivelllocalqueobliguio

regulil’úsd’unllenguatgeinclusiu,igualquesucceeixanivelld’administraciólocal,talcom se

senyala:

“Eltemadelllenguatgenosexistanoestàbenresolt.Hihaundebatobert

entreelslingüistessobrelafeminitzaciódelllenguatge.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Lesinstitucionspúbliquesielsmitjansdecomunicacióhanfetunesforçpervetllarperlaigualtat

entredonesihomesireflectirenelcontingutsilaprojecciópúblicaunapresènciaequilibradade

cadasexe,evitantelsestereotipsdegènereielllenguatgesexista,peròsemblaquenohaestat

suficient.Hihaeinescom elLlibred’EstildelaCorporacióCatalanadeMitjansAudiovisualsones

recullendirectriusirecomanacionsqueguieniorientenlafeinadeproducció idifusió de

contingutsdelsmitjansaudiovisualsdelaGeneralitatdeCatalunya.Tambéleslleisregulen

aquestsaspectescom,perexemple,laLlei17/2015,del21dejuliol,d'igualtatefectivadedonesi

homes,enl’article3(Principisd'actuaciódelspoderspúblics),puntvuitèinstaaun:“Úsno

sexistaniestereotipatdelllenguatge:elspoderspúblicsdefinitsenl'article2.ahandeferunús

nosexistadelllenguatge,queevitil'expressiódeconcepcionssexistesdelarealitatielsusos

androcèntricsiambestereotipsdegènere,ihandepromoureunllenguatgerespectuósambles

dones,amblesminoriesiambtoteslespersonesengeneralenl'atenciópersonalientotala

documentacióescrita,gràficaiaudiovisual.Elspoderspúblicshandeformarelpersonalenl'ús

respectuósiinclusiudelallengua”.Existeixendecàlegs,com l’elaboratperl’Observatorideles

Dones en els Mitjans de Comunicació peruna millorrepresentació de les dones en la

comunicació,onesrecomanautilitzarelllenguatgeinclusiu:“Enlamajoriadecasos,l’úsdel

masculígenèricenelllenguatgeescritivisualcontribueixaperpetuarlainvisibilitzaciódeles

dones.Enelcasdelasenyalètica,potcontribuirainvisibilitzar-lescom ausuàriesdel’espaiurbà

ofinsitotaexcloure-lescom asubjectessocials.Calpararesmentenvisibilitzarlesdonesen

totselsàmbits,tambédesdel’úsdelsllenguatges.”

S’observaenelsmitjanscatalans,talcom senyalal’ObservatoridelesDonesenelsMitjansde

Comunicació:a)unamancaderepresentaciódelesdonestenintencomptelasevadiversitat,b)

una sexualització de les dones ic)una reproducció de construccions de la feminitat

estereotipades.Segonselgrupdediscussió,aquestsaspectestambésucceeixenanivelllocal,

tantpelquefaalsmitjansdecomunicaciócom dinselpropiAjuntament:

“Nohihaunprotocolenreferènciaaladiversitat.Nohihaformacióals
professionalsdel’Ajuntament,nimanualenreferènciaalaimatgecorporativa.

Tantlatelevisiócom larestademitjanslafamíliaéstípicaiblanca.“Ala
ferreteriahisurtunhomeiambllenceriaunadona.Lesdonesestan

sexualitzadesalapublicitatialapropaganda.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Lesxarxessocialsdel’Ajuntamentolanovapàginawebd’empresapertotala
ciutadania,estàplenad’estereotips.Lesdonessónmares,mestressadecasa...

ielshomeseconomistes,treballadors...”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Segonseldecàlegelaboratperl’ObservatoridelesDonesenelsMitjansdeComunicaciócal

treballarperunarepresentaciódiversa,noestereotipadainosexistadelasocietat:“Teniren

comptequeelmasclismeielsexismesónunfenomenestructural.Lesformesdecomunicació

hand’esdevenirunaeinaquepermetiunarepresentaciódelasocietatmésjustaiacurada,on

tantdones,com homes,com personesdequalsevolidentitatiorientaciósexualgaudeixind’una

representaciócreativaidiversa.”
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S’observaunamancadediversificaciódelsrolsassociatsalamasculinitatilafeminitatid’altres

possibilitatsidentitàriespertald’evitarladiscriminaciópergènereoorientaciósexual.Caltenir

encomptequehihalleisqueregulenaquesttipusdediscriminaciócom laLlei11/2014,de10

d’octubre,quegaranteixelsdretsdelesbianes,gais,bisexuals,transgèneresiintersexualsiper

erradicarl’homofòbia,la bifòbia ila transfòbia,la qualcosa també repercuteix en com

representenaquestapoblacióenelsmitjansdecomunicació.Segonss’hapogutveurealllargde

ladiagnosi,aVilanovailaGeltrúsesegueixambunalògicaheterocèntricaanivelldemitjansde

comunicacióiambunainvisibilitzaciógeneraldetotselscol·lectius.Noexisteixladiversitat

sexual,afectivaidegènerenihihapresènciadepersonesLGBTIenelsmitjansdecomunicació

locals.Tampochihadiversitatfamiliar.Lesfamíliesrepresentadesoambpresènciasegueixen

sentheterosexualsisovintreprodueixenrolsdegènereestereotipats.Noméssisucceeixalguna

notíciarelacionadaambelcol·lectiu,esdónaespaiipresènciaapersonesLGBTI,peròenla

programacióquotidianahihaunamancad’inclusiódelaperspectivadeladiversitatsexual,

afectivaidegènere,talcom il·lustrenelssegüentsliterals:

“HihauncanalpúblicdeTVideràdioaVilanovailaGeltrú,queéspocinclusiu
ambtemesLGBTI,novisibilitza.”

(Entrevistapersonaltècnicdel’ÀmbitLGBTI)

“NoexisteixenpersonesLGBTIanivelldemitjans.Nomésquanpassaalguna
cosaquetérelació.Lesespecificitatsnoexisteixenfinsquenosónnotícia.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Tantlatelevisiócom larestademitjans,lafamíliaéstípicaiblanca.La
diversitatfamiliarés0.Lafamíliaéstradicionalenelsmitjans.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Aixídoncs,hihaunamancaderesponsabilitzacióperoferirunaimatgepluralisenseestigmes

delconjuntdelasocietatquepermetriaconstruirunimaginaridivers,norestrictiuomoralitzador.

Totiaquestainvisibilització,lespersonesparticipantsenlesentrevistesigrupsdediscussió

valorenquetampocelsmitjansdecomunicaciólocalsfanesmentdel’orientaciósexuald’una

personaquannoéspertinent,ésadir,quenos’utilitzal’orientaciósexualnoheteronormativa

d’una persona perdesprestigiaro fertertúlia.No hiha un ús de comentaris iburles

LGBTIfòbiquesnis’utilitzenimatgesestereotipadesdelcol·lectiu.Hiharespectecapaqualsevol

opcióis’aplicaunaèticaprofessional,talcom s’apuntaacontinuació:

“Noesparlasobreorientaciósexualquannotoca.Noesfaperiodismegroc.
Hihaunaèticaenelsmitjanslocals,unrespecte.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Anivellderepresentaciódelesdones,tambéésinteressantanalitzarlapresènciadedonesdins

delsmitjanscom acomunicadores,professionalsoexpertes.Aquestapresènciadelesdonesals

mitjanséshistòricamentmenorqueladelshomes,totiserlameitatdelapoblació.

Lesdonestenenmenyspresènciaenelsmitjansdecomunicaciócatalansengeneral,iaquestfet

s’agreujaambl’edat,amésedatdeladona,menyspresènciaalsespaisdedebatientrevistesde

lestelevisionscatalanes,ialcontraripelshomes,amésedatdel’home,méspresènciarelativa.

Aquestesdadeslesrevelal’Informesobreladiversitatilaigualtatalatelevisiópresentatel

novembrede2013pelConselldel’AudiovisualdeCatalunya(CAC)queanalitzalarepresentació

deladiversitatidelaigualtatadiversoscanalstelevisiusd’àmbitcatalàdurantl’any2012pertal

d’examinarenquinamesuralatelevisióreflecteixlarealitatiladiversitatdelasocietatcatalana.

Elsresultatss’il·lustrenenlasegüentinfografia:
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Ambdadesmésrecentsdel2017,lesdonestenenel27,3%deltempsdeparaulaalsinformatius

delesprincipalsràdiositelevisionscatalanes,segonsdadesd'un informedelConsellde

l'AudiovisualdeCatalunya(CAC)sobrelapresènciadelesdonesalsmitjansaudiovisuals.

Enelcasdelapolítica,lapresènciadelesdonesbaixafinsal25,4%–aixòimplicaquedecada4

minutsdedeclaracions,3lesfanelshomesi1lesdones-,totiqueenelsdebatspolíticspugen

finsal44,1%.Elsàmbitstemàticsenquèhihamésparitatsónl'educació(48%peralesdones)i

lasanitat(45,7%),àmbitstradicionalmentassociatsalesdones,mentrequeonhihamés

desigualtatésenl'àmbitdelaciènciailatecnologia(17,2%).

Sobrelapresènciadedonesalsespaisd’opinió,elsdiarisenpapersónaquellsmitjansonla

presènciadedonesésmenor,entreel17%iel20%,seguitsdelestertúliesradiofòniques,entre

un25iun39%segonselmitjà,ilatelevisió,onveiem mésdisparitatenlapresènciadedones,

desd’un19%aun42%segonsmitjàiprograma.

Presènciadelesdonesalsespaisd’opinió.Catalunya,2016

Diarisenpaper

LaVanguardia 17%

ElPeriódico 17%

Ara 20%

ElPuntAvui 19%

Mitjansdigitals

Vilaweb 22%

NacióDigital 31%

ElNacional 9%

CatalunyaPlural 41%

Tertúlies

radiofòniques

ElmonaRAC1 25%

VialliureRAC1 26%

ElmatídeCatalunyaRàdio 39%

CatalunyamigdiaCatalunyaRàdio 35%

CatalunyavespreCatalunyaRàdio 34%
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Tertúliesala

televisió

ElsmatinsTV3 42%

DivendresTV3 35%

Mes324Canal324 44%

8aldia8TV 24%

L'illadeRobinsonElPuntAvuiTV 21%

EldebatdeLa1TVECatalunya 19%

Font:Onsónlesdones,Sismesosderecomptes,2016.

S’observa,doncs,unamancadecompromísdereflectiripromourel’opiniódelesdones,que

hauriadeser,tantperresponsabilitatsocialiperèticaprofessional,com percomplimentdela

Llei17/2015.

Aquestamenorpresènciafemeninatambéespercepqueésunarealitatadinselsmitjansde

comunicaciólocals,sentintquelesdoneshandedestacarmoltmésqueelshomesperaparèixer

alsmitjans,talcom comentenalgunespersonesdelsgrupsdediscussió:

“Entotselsmitjanslesveuscentralssónd’homes,elsespecialistessón

homes,elquemésensapd’algunacosasempreésunhome.Calpromocionar

alesdonesquetenenveu.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Lesdonestenennotenenelmateixespainilesmateixesseccions(esports,

cultura...).Calnogeneralitzar,crearespaisambcontingutsequitatius:parlar

d’esportsiequipstantmasculinscom femenins.Hihaunadiscriminacióclara,

s’hadedestacarmoltsietsdonaperaparèixeralsmitjans.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Hihamoltaculturadeportadaperdonesperòtéveumasculinaquanapareix

alsmitjans.Lesdoneshandetreballarméspertenirveu.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Perúltim,s’observaquesovintlapresènciadedonesaugmentaenseccionsoprogramesque

estereotípicamentesconsiderenperdones,com podenserprogramesdecuinaoelsapartatsde

successosenelsdiaris.Hihaunamiradaestereotipadaiandrocèntricasobreonpodentenirmés

presèncialesdones,talcom s’exposatotseguit:

“Hihaseccionsfeminitzadesimasculinitzades.Ellesapareixenquanesparla

decuinaienelsapartatsdesuccessos.Ellsenelsd’esportsienl’economia.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Pelquefaalespersonesprofessionalsdelsmitjansdecomunicació,talicom mostraelsegüent

gràficlapresènciadeladonadinselsectordelainformacióilescomunicacionsesdel2,1%,

menysdelameitatdelshomesocupatsenaquestabrancad’activitat,4,8%.L’ocupacióenla

brancad’activitateconòmicadelaInformacióicomunicacionscorresponenun28%adonesien

un72% ahomes,proporcióques’hamantingutestableeneltempstalcom indicalasegüent

gràfica:
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DinsdelesTecnologiesdelaInformacióilaComunicació(TIC),segonselBaròmetredelsector

tecnològicaCatalunya2016,enunapartatconcretalasituaciódeladonaenelsectortecnològic

català,valorenunaescassapresènciadelgènerefemeníenelsectortecnològicdonanttres

possiblescauses:

_ Elmenorinterèsdelesdonesacursarestudisrelacionatsamblatecnologia,deguta

l’imaginarisocialqueelsvinculaalamasculinitat.

_ Ladificultatperconciliarvidalaboralipersonalalesfeinesrelacionadesambelsector

tecnològic.

_ L’escletxasalarialdegènerepresentenelsector.

Encanvi,segonsl’informe“Anàlisidel’estatactualdelaprofessióperiodísticaaCatalunya,

oportunitatsenelsectorinecessitatsdeformació.2013”,un58,28%delespersonesperiodistes

registradesalSOCquebusquenfeinasóndonesaixícom el60%delespersonesestudiantsde

Periodisme.Percontra,un59%delstreballadorssónhomes.

“Lamajorpartdeprofessionalssónhomes.Hoveusaqualsevolacte

importantaVilanovaonvanacobrir-lo.Tanlacarteradepersonalcom

d’expertsqueintervéestàmasculinitzada,novaria,totsónhomes.Cal
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promoureadones,incidirenmitjansdecomunicaciólocalspúblics.Falta

coneixementfemení.Elsmitjansestanmasculinitzats.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

S’observaunamancadepresènciadeprofessionalsdonesdinsl’àmbitdelacomunicaciótanten

lesTICcom aprofessionalsdelmitjansdecomunicació,onencarahihaunaaltamasculinització.

Esvaloraquetantlarepresentaciódelesdones,com lesveusd’aquestesserienmésdiversessi

darreredelsmitjanshihaguésunapresènciamésequitativadelesdones.

Perúltim,enrelacióalesprofessionals,espercepunasexualitzaciódelesdonesprofessionals,

sobretotalaTV,utilitzant-secom uncriterimésenelsprocessosdeselecciócomplirambels

cànonsestètics,tals’il·lustraacontinuació:

“AlaTVelvestuari,l’estètica…Lesnoiessónjovesimoltmones.Elsnoisno

handesermonos.Hauriadedependredelavalidesapersonacom a

professional,quenohihaguésunplusperestètica.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

AVilanovailaGeltrú,alCanalBlauRàdio,l’Espaid’Equitatdel’Ajuntamentdisposad’unespai

mensual,itambéescedeixenespaisendiadesassenyaladesenelsdiferentsmitjanslocals.Toti

això,dinselgrupdetreballsobrel’àmbitdecomunicació,esconsideraquehihaunamancade

transversalitzaciódelamiradadegènereenelsmitjanslocalsiquefaltennotíciesrelacionades

ambl’equitathome-donaenl’agendadelsmitjansdeformaquotidiana.Esvaloraqueseria

importantaugmentarelcompromísperparlardeltemaenelplainformatiuienelsespaisde

debat,talcom esmostraenelssegüentsliterals:

“Aquestssóntemesinvisibilitzats,dediespuntualsmundialsoquanpassa

algunacosa.Noestàal’agendadelsmitjans.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Uncopalmes,mitjahoraalmes,CanalBlauderàdiofanunpublireportatge.

Nodebatnifeedback.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Noperspectivadegènere,nienelsmitjansniambelcontingut.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

“Nomésesparladeviolènciadegènerequanhapassatalgunacosa.”

(GD_àmbitdelacomunicació)

Enrelacióalesnotíciessobreviolènciesmasclistesidegènere,talicom analitzal’informe

“TelenotíciasyviolenciasmachistasUnanálisiscrítico.2015”,moltesdelesnotíciesincorrenen

unadescripciópocacuradaaltractareltemadelaviolènciamasclista.Podem observarenla

següentgràficaunavaloraciódelespecesinformativessegonseltracterebut:
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Enaquestesnotíciestractadesinadequadament,destaca,segonsl’informe,larevictimitzacióde

dones,menorso personesproperes,responsabilitzantalapersonaagredida.Ésnecessari

desnaturalitzaralesdonescom avíctimesnaturalsoimatgesd’horrorentragèdiespertaldeno

perpetuarlasevacondiciódevíctimes.Com diulaLlei5/2008deldretdelesdonesaeradicarla

violènciamasclista,caltractarlaviolènciamasclistacom unamanifestaciódeladiscriminaciói

delasituaciódedesigualtatenelmarcd’unsistemaderelacionsdepoderdelshomessobreles

dones,queesprodueixatravésdediversosmitjansiendiferentsàmbits.Ésfonamentalsenyalar

laimportànciadeltractamentdelesnotíciesrelacionadesamblesviolènciesmasclistesenels

mitjans,lanecessitatdetractar-lescom unaviolaciódelsdretshumansifer-neuntractament

informatiuacurat,aixícom trencaramblanaturalitzaciódelesdonescom avíctimes.Peraquest

motiuelCol·legidePeriodistesdeCatalunyarecomanaseguirdemaneraescrupolosaelCodi

Deontològicilesrecomanacionsespecífiquesqueenaquestamatèrias'hanelaboratdesde

diferentscol·lectiuscom perexemplelesRecomanacionsperalTractamentdelaViolència

MasclistaalsMitjansdeComunicaciódel2009,realitzatperpersonesexpertesd’institucions,del

Conselldel’AudiovisualdeCatalunyaiprofessionalsdelacomunicació com membresde

l’AssociaciódeDonesPeriodistesdeCatalunya,del’ObservatoridelesDonesenelmitjansde

comunicació.

Obligacionslegalsenl’àmbitdelacomunicacióielsmitjansdecomunicació

Respectel’àmbitdelsmitjansdecomunicació,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectiva

dedonesihomesdefensa:lanodifusiódecontingutssexistesquejustifiquinobanalitzinles

violències contra les dones o incitin a practicar-les;l’evitació dels estereotips sexistes;la

participacióactivadelesdonesilapresènciaparitàriadedonesihomes;l’úsnosexistani

androcèntricdelllenguatge;iladifusiód’activitatspolítiques,socialsiculturalspromogudesper

donesodestinadesadonesencondicionsd’igualtatiquetambéafavoreixinl’apoderament.

Tambépromouaquestalleilareparaciódeldèficitdereconeixementquepateixenlesdones,

incorporant-neenqualitatd’expertesi,laprohibiciód’anuncispublicitarisquepresentinlesdones

com inferiorsocom aobjectessexuals,entred’altres.

LaLleiorgànicaestatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomesrecull,

enl’article28.SocietatdelaInformació,quetotselsprogramespúblicsdedesenvolupamentde

laSocietatdelaInformacióincorporaranenelseudissenyiexecucióelprincipid’igualtat

d’oportunitatsentredonesihomesdeformaefectiva.L’articletambéexpressaqueelgovern

promourà la plena incorporació de les dones a la Societatde la Informació a partirdel

desenvolupamentdeprogramesespecífics,quepromouràelscontingutscreatsperlesdonesi

quegarantitzaràqueaquellsmitjansd’informacióidecomunicaciósubvencionatsambdiners

públicsinformindecontingutsnosexistesdesd’unllenguatgeinclusiu.

L’article36.Laigualtatenelsmitjansdecomunicaciósocialdetitularitatpúblicaobligaals
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mitjans de comunicació a vetllarperla transmissió d’una imatge igualitària,pluralino

estereotipadadedonesihomesenlasocietat,promoventelconeixementiladifusiódelprincipi

d’igualtatentredonesihomes.L’article37.CorporacióRTVEexplicitaqueaquestatécom a

objectius:reflectiradequadamentlapresènciadedonesenelsdiferentsàmbitsdelavidasocial;

utilitzarelllenguatgedeformanosexista;adoptarcodisdeconductaquetendeixenatransmetre

elcontingutdelprincipid’igualtat;icol·laboraramblescampanyesinstitucionalsdirigidesa

fomentarlaigualtatdegènereieradicarlaviolènciadelshomescapalesdones.Tambéfa

explícitque la Corporació RTVE ha de promoure la incorporació de lesdonesa llocsde

responsabilitatdirectivaiprofessional,alhoraquehadefomentarlarelacióambassociacionsi

grupsdedonesperaidentificarlessevesnecessitatsiinteressosenl’àreadecomunicació.

D’altrabanda,l’article38.AgènciaEFEassenyalaqueaquestahadevetllartambépelprincipi

d’igualtatentredonesihomesiperl’úsdelllenguatgenosexista,tenintelsmateixosobjectiusde

RTVEmencionatsanteriorment.

Lalleitambédisposadel’article39.Laigualtatenelsmitjansdecomunicaciódetitularitat

privadaqueexplicital’obligaciódetotselsmitjansdecomunicacióderespectarlaigualtatde

gènere,evitantqualsevoltipusdediscriminació.Lesadministracionspúbliqueshandepromoure

l’adopcióperpartdelsmitjansdecomunicaciód’acordsd’autorregulacióquecontribueixinal

complimentdelalleisobreigualtatentrehomesidones.

L’article40.Autoritataudiovisualinstaalesautoritatsencarregadesdevetllarperquèelsmitjans

audiovisualcompleixinlessevesobligacionsadoptinlesmesuresoportunesperaassegurarla

igualtatdegènere.Enunsentitsemblant,l’article41.Igualtatipublicitatassenyalaqueaquella

publicitatquecomportiunaconductadiscriminatòriad’acordamblalleiesconsideraràpublicitat

il·lícita.

Principalsconclusionsenl’àmbitdecomunicació

VilanovailaGeltrúsegueixlestendènciesgeneralsanivelldedesigualtatsdegèneredel’àmbit

català:

 Nohihahagutcampanyesambtemesd’equitatdesdecomunicació.Totiunaplantilla

feminitzada en elserveide comunicació de l’Ajuntamentiuna majorinversió en

publicitatdel’àread’equitat,noestéconstànciadecapcampanyarelativaal’àmbitde

l’equitat,exceptelesnotíciesd’actesocomunicacionspuntuals.

 Mancaunllenguatgeinclusiucomúenlacomunicaciódelconsistoriinos’observauna

transversalització de la perspectiva de gènere.En alguns casos,es percep la

reproducciód’estereotipsdegènereenlainformacióicomunicaciódel’Ajuntament.

 Lapenetracióenelsmitjansdivergeixentrehomesidones,sentelshomesquiméshi

accedeixen.Enelsdiaris,alaràdioiaInternetésonlesdiferènciessónmésgrans,fins

aun9%.

 Els mitjans de comunicació reprodueixen elllenguatge sexista iles imatges i

representacionsestereotipadesdelesdones.Noestéencomptelasevadiversitati

predominal’úsdelcosdelesdonescom aobjecte.Hihaunamancadediversitatenels

rolsassociatsalamasculinitatilafeminitatiambd’altrespossibilitatsidentitàries.

 Hihaunalògicaheterocèntricaanivelldemitjansdecomunicació,mancaladiversitat

familiaripersisteixunainvisibilitzaciógeneraldetotselscol·lectiusLGBTI.

 Lesdonestenenmenyspresènciaenelsmitjansdecomunicació,iaquestfets’agreuja

ambl’edat.Lesdonestenenun27,3%deltempsdeparaulaalsinformatius.Enelcasde

lapolítica,lapresènciadelesdonesbaixafinsal25,4%.Elsàmbitstemàticsenquèhiha

més paritatsón l'educació (48,0% pera les dones)ila sanitat(45,7%),àmbits

tradicionalmentassociatsalesdones,mentrequeonhihamésdesigualtatésenl'àmbit



146

delaciènciailatecnologia(17,2%).Enelsgrupsdediscussióestélapercepcióquela

tendènciadelsmitjanslocalséslamateixa.Sobrelapresènciadedonesalsespais

d’opinió,elsdiarisenpapersónaquellsmitjansonlapresènciadedonesésmenor,entre

el17% iel20%,seguitsdelestertúliesradiofòniques,entreun25iun39% segonsel

mitjà,ilatelevisió,onveiem mésdisparitatenlapresènciadedones,desd’un19%aun

42%segonsmitjàiprograma.Lesdoneshandedestacarmoltmésqueelshomesper

seraparèixerenelsmitjansdecomunicació.Lapresènciadedonesaugmentaen

seccionsoprogramesqueestereotípicamentesconsiderenperdones.

 Manquenprofessionalsdonesenelsmitjansilesquehihaestansexualitzades.Hiha

unaabsènciadeprofessionalsdonesdinsl’àmbitdelacomunicació,tantenlesTICcom

deprofessionalsdelmitjansdecomunicació.Lesdonessónun28%delesprofessionals

delsectordelainformacióilescomunicacionsdavantun72% d’homes,totiserun

58,28% delespersonesperiodistesregistradesalSOC iun 60% delespersones

estudiantsdePeriodisme.Hihaunasexualitzaciódelscossosdelesdonesperiodistes,

sobretotenlaTelevisió.

 Faltennotíciesrelacionadesambtemesd’equitathome-donaimanquenal’agendadels

mitjanstemesdegènere.Faltamillorareltractamentdelesnotíciesrelacionadesamb

lesviolènciesmasclistes,sobretotperevitarlarevictimitzacióidonar-loselcaràcterque

correspon.

6.2.9.Àmbitdelesviolènciesmasclistes

Incidència de les violències masclistes perpartde no parelles,parelles i

exparelles

Lesdadespresentadesacontinuaciósónd’àmbitcatalà,permancadedadesmunicipalssobre

incidènciadelaviolènciaiperquèesconsideraquepodenserextrapoladesalarealitatmunicipal.

Siobservem lesúltimesdadessobrelaincidènciadelesviolènciesmasclista(VM)aCatalunya

del2016,laincidènciaésalta,afectantadosterçosdelesdonescatalanesenalgunmomentde

lessevesvidesoenmésd’un.Enaquestesdades,s’incloutantaquellaviolènciaperpetradaper

homesambelsqualslesdonesnotenennihantingutcaprelació deparella,conegutso

desconeguts,com perhomesambelsqualshavientingutunarelació deparellaolatenen,com

aquellsfetsqueesvanpatirfinsels15anys.Algràficquepresentem acontinuació,veiem queel

64,4%delesdonescatalaneshanpatitcom amínim unfetalllargdelasevavida,un17,6%deles

qualsdurantl’últim any.Siexcloem elscomentaris,gestossexualsol’exhibicionisme,estaríem

parlantdel50,7%,segonsdadesdel’EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya2016.
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Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Anivelldegravetatdelsfetspatits,1decada4doneshapatitalgunfetespecialmentgreualllarg

delasevavida.Talcom s’observaenlagràfica,delesdonesquehanestatvíctimes,un65,3%

hanpatitfetsgreusomoltgreusalllargdetotalavida,iun8,4%l’últim any.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Pelquefaal’edatenquèespateixlaviolència,lameitatdelespersonesquepateixenviolència

masclistasónjoves,entre16i29anys,seguidesperlespersonesquesesituenentre30i44

anys.Laviolènciaenlajoventuttéelsíndexsmésaltsd’incidència,totiquelagravetatdelsfets

augmentaambl’edat.
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Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Enelsgrupsdediscussióilesentrevistesrealitzadestambéemergeixlapreocupaciópeltipusde

relacionsqueestableixenlespersonesjovesilaviolènciaquesovinthiéspresent,talcom

s’expressaacontinuació:

“Amieltemaqueem preocupamésentornladesigualtatéseltemadeles
relacionsentrenoisinoies,sobretotambelsmésjoves.Penso,com es

podriencanviaralgunesrelacionstòxiquesrelacionadesambeldominideles
noies,mentreetsnovia,quanvolsdeixardeser-ho...Tincfillesjovenetesi

històriesquem'hanexplicatdenenesdelasevaedat,almateixcole,queelles
mateixesnoentenen.Ésquelidiuaixòilacontrolaambelmòbil,aixòhotrobo
horrorós.Aixòsíquenosécom.Inoésunabroma,lesanul·la.Ésunpatiment
terroríficiassetjamentiavegadesacabaambagressionsrealsiassassinatsi

noésunacosaqueensinventem.Iqueencaraquenoarribiaquí,ésuna
agressióbrutaliquetéunesseqüeles,depodertenirunaparellahomeigaudir-

ho.Isorprenentmentpassamolt.”

(GD_grupdedones)

Pelquepertocaalaviolènciademajorgravetat,l’últim any,lesviolènciesmésfreqüentsperordre

hanestat:lesamenacesgreus,lesagressionsfísiquesviolentes,l’intentdeviolacions,iles

violacionsitocamentssexualsambviolència.Entotselscasos,s’handuplicatotriplicatcom a

mínim lesdonesquehanestatvíctimesdefetsespecialmentgreusrespecteel2010.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016
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Enrelacióalaviolènciarealitzadaperpartdepersonesquenosónlesparelles,gairebélameitat

delesdonescatalaneshanpatitalgunfet,un49,9%,iun11,2% enl’últim any.Siobservem la

gravetatdelsfets,1decadadeudoneshapatitfetsespecialmentgreusi3decada10fetsgreus

omoltgreus.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Lespersonesautoresd’aquestsfetssónenun70,9% delscasospersonesdesconegudesiun

33,9%personesconegudes.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Aquestesagressionsesdonenenlamajoriadecasosenl’espaipúblic,enun51,3%s’handonat

enllocsd’oci,al’espaipúblicoaltransportpúblic,seguitsd’espaisquotidianscom lapròpiallar

(12,5%)oelllocdefeina(11,9%).

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016
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Lesprincipalsconseqüènciesd’aquestesviolènciesperordredefreqüènciasón:procurarno

sortirsola,tenirméspordesortir,canviarlesactivitatshabitualsiportaralgunobjecteper

defensar-se.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Lesdonesquehanpatitcom amínim 1fetviolentperpartd’unaexparellai/oparellaactualhome

alllargdelasevavidaanivellcatalàsón1decada3dones.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016
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Enelcasd’exparellesheterosexuals,1decada5doneshaviscutunfetmoltgreuimésdela

meitatunfetgreuomoltgreualllargdelasevavida.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Enelcasdelesparellesactualsheterosexuals,1decada6doneshaviscutunfetmoltgreuiuna

micamenysdelameitatunfetgreuomoltgreu.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,201

Siparlem d’assassinats,elnombrededonesassassinadesaCatalunyaperviolènciamasclistaen

l’àmbitdelaparellahaestatde8donesassassinadesal2017,delesquals3havieninterposat

denúnciaprèviament.L’evoluciódelesmortsespotobservarenelsegüentgràfic.L’edatmitjana
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d’aquestesdonesenelsdarrers6anysésde41anys,ilamitjanad’edatdel’any2017haestatde

45anys.

Font:Departamentd’InteriordelaGeneralitatdeCatalunya

Eltipusdeviolènciaviscudamésfreqüent,tantperparellesactualscom perexparelleshomes,és

laviolènciapsicològica.Aquestaaniriaseguidadelaviolènciaeconòmica,despréslafísica,la

sexuali,perúltim,l’úsdelsfillsifillesperexercirviolència,talcom esmostraenelssegüents

gràfics:

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016
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Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Pelquefaalesconseqüènciesdel’agressióperpartd’exparellesiparellesactualshomes,el

principalserveirequeritperlesdoneshaestatelpsicològic.Enelcasd’exparelles,elsegonservei

haestatl’assistèncialegalseguidadeltractamentmèdic;encanvi,enelcasdeparellesactuals,

elsegonserveihaestateltractamentmèdicseguitdellegal.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016



154

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

PelquefaalesviolènciesenparellesambunaoméspersonesLGBTI,caldirquelesviolències

enl’àmbitdelaparellaenrelacionsnoheterosexualshanestatpocestudiadesisónmolt

invisibilitzades,cosaqueendificultaladeteccióiintervenció.Elprojecteeuropeu“CoralProject”

(Donovan,BarnesiNixon,2014)ensinformaquel’abúsdepoderenlesrelacionssexo-afectives

homosexualsésunaproblemàticaimportant.El66% delespersonesenquestadesenelmarc

d’aquestprojectediuenhaverviscutcom amínim unasituacióabusivaenelsúltims12mesos

dinslessevesrelacionsafectivesil’11%hanexperimentatterrorismeíntim (Johnson,2006).La

formamésfreqüentéseldanyemocionalopsicològic(insults,acusacionsd’infidelitat,amenaces,

etc.)iaquestrestainvisibilitzatiminimitzat,encanvieldanyfísicéselmésfàcild’identificar,

peròésmenysfreqüent.Segonsaquestestudidesprésdeldanyemocional,l’altraformade

violènciamésfreqüentéslasexual.

AVilanovailaGeltrú,esgeneralareflexióenalgunsgrupsdediscussiósobrelamancadetreball

versaquestaqüestió.Esconsideraquefaltaméspromocióiprotecciódelasalutenparellesno

heteronormativesentotselssentits,queincloguilaconstrucciódemodelsderelacionssexo-

afectivesnoviolentesilaprevenciódelesviolènciesenl’àmbitdelaparella.Tambés’identifiquen

diferènciesdegènereenparelleshomosexuals,talcom s’esmentaacontinuació:

“Hihaunaoberturadelesdonesjovescapaorientacionssexualsfluideso
bisexuals.Elshomestenenunaorientaciósexualméstancada,siguiquina

sigui,majorgelosiaiexerceixenméscontrol.”

(Grupdediscussióàmbitdelasalut)

Sobrelesviolènciesmasclistesquehanpatitlesdonesdurantlainfància,caldirque1decada4

donesde16anysimésdeCatalunyahaviscutunasituaciódeviolència,un22,º%comentaris,

gestossexualsociberassetjament,un7,8%tocamentssexualsoobligaciódeveurepornografia,

un3,3%violènciafísicaiun3,2%violacions.
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Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Lespersonesautoresd’aquestsfetssónenquasiun70% personesdel’entorn,un44,4%

personesconegudesiun37,3%familiars,talcom esmostraalsegüentgràfic.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Enrelacióaaquestaproblemàtica,enelsgrupsdediscussióilesentrevistesescomentala

necessitatdeformaralespersonesprofessionalsqueestanencontacteambinfants(pediatria,

professorat,educadores,personesdeserveissocials,etc.)perpoderidentificar,detectari

intervenirdavantd’aquestessituacions.Tambéesposasobrelataulaeltabúielsilenciquehiha

sobreaquestaproblemàticaiquecomportaconseqüènciesnegativesal’horadepoderajudarles

personesquelesviuen,talcom escomentaenelsegüentliteral:

“[Parlantdelamancad’obligaciódeformaciósobreabússexualinfantildel
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personaldepediatria]Posardadessobrelataulaimira-t’hobé,perquèésmolt
macofercampanyesalcarrer,ésbonic,necessari,imprescindible,peròtuets
conscientqueel90%delsabusossexualssónacasa,perungermà,pelpare,
peruncosí,aixòésloméshabitual.Com potsdirquenonecessitesformació
siéslamajoriadecasosqueestanpassant?Peròaquestesdadess’obvien,
semblaqueéstabú,no?Despréspassatambétotelquèhem vist,quehiha

unaacusaciód’abúsperpartdelpareilamarecontralafilla,també80%dels
casos,clar.Noviuenamartaquestesdones,viuenaquí,iestantan

influenciadescom ellpelsistema.Noenslescarreguéssim aelles.S’hade
conservarelmachoalfasinólavidas’acaba.Iesculpalafilla,perquèells

funcionenaixí,mentida,enshanfetcreurequefuncionenaixí.”

(Entrevistaalpersonaltècnicd’Equitat)

Perúltim,pelquefaalsfillsilesfillesvíctimesdeviolènciamasclista,observem queel32,3%de

lesdonesvíctimesquetenienfillsofillesmenorsd’edatdiuenqueaquestsvanestarpresentsde

maneracontinuada,sovinto forçavegadesquans’estavaproduintunepisodideviolència

masclista.Aquestsmenorssónreconegutscom avíctimesdeviolènciaentotselscasos,hagin

presenciatonolaviolència.Totiaquestreconeixementnototselsmunicipistenenserveisper

atendre’ls.EnelcasdeVilanovailaGeltrú,hihaunserveiperinfantsconduitperpsicòlogues.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Amésamés,1decada4menorshapatitdirectamentalguntipusd’agressiófísica,psicològicao

sexualiun13,9%d’aquestsinfantsdemaneracontinua,sovintoforçavegades.
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Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Lesprincipalsafectacionsdelaviolènciaenelsmenorsd’edatonlaviolènciaenlaparellaés

freqüentperordresón:elsproblemesd’aprenentatge,problemesal’escolaifaltadeconcentració

(16,8%),la depressió,ansietat,els canvis d’humorila falta d’iniciativa (14,4%),la ràbia i

l’agressivitat(12,5%),elstrastornsdelson(11,5%)il’aïllamentsocial(7,1%).

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Discriminacionsiassetjamentenl’àmbitlaboral

Durantl’últim any,segonslesdadesdel’EnquestadeViolènciamasclistaaCatalunyadel2016,la
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incidència de les dones que han tingutfeina remunerada l’últim any ique s’han sentit

discriminadeshaestatd’un15,1%.Elsprincipalsmotiushanestatelsalari,lamancadevaloració,

eltipusdetasca,lapromocióprofessionalilesmanquesderespecte.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Pelquefaal’assetjamentsexual,enl’últim any,un1,2%delesdoneshapatitassetjamentsexual

alafeina,senseinclourecomentaris,gestossexualsniexhibicionismes,sentmésdeldoble

aquestaincidènciaenelcasdelesdonessensecontracte.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

En2decada3casoselsautorsdelsassetjamentssexualssóncapsosuperiors,ien1decada3,
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uncompanydefeina.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Pelquefaaladiscriminacióil’assetjamentverspersonesLGBTI,mésd’un30%delespersones

LGBTIs’hansentitdiscriminadesalafeinaperbromesdelsseuscompanysicompanyes,han

experimentattravesenlapromocióprofessionaloobstaclesperarelacionar-sedirectamentamb

elsclients,segonsunestudid’àmbitestatal(López,2013,citataColl-PlanasiHerrero,2016).A

causad’això,unabonapartdelespersonesLGBTIafirmenqueamaguenlasevaorientació

sexual,lasevaidentitatdegènereoelseuestatserològicalafeinai,enelcasd’algunes

personestrans*,abandonenelllocdetreballperpoderrealitzarlatransició(FRA,2014).Caltenir

encompte,amés,queamagaraspectesimportantsdelapròpiaidentitatpotimplicarunapressió

quenopermetidesenvoluparelpotencialalllocdetreball.Amésamés,solportaraevitarla

interaccióamblesaltrespersonesdefeinapertald’evitarsituacionsquepuguinrevelaraquell

aspectequeesvolamagar,fetquereverteixnegativamenttantenelrendimentcom enel

benestarenl’entornlaboral(Coll-PlanasiHerrero,2016).

AquestatendènciatambéesconfirmaenelcasdeVilanovailaGeltrú,onesnarraquesovintes

percebenelsespaislaboralscom anosegursperpartdelapoblacióLGBTI,sobretotal’entraren

unanovafeinainoconèixerelclimailespersonesquehitreballen.Esdetectensituacionsde

discriminacióperorientaciósexualoidentitatdegènere.Lessituacionsméscomunssónles

“bromes”oelscomentarisdespectiusoridiculitzadors,il’úsdel’orientaciósexualolaidentitatde

gènerenonormativesperhumiliarofermalaunapersonaLGBTIquanhihaunconflicte.Toti

que,tambéesnarrensituacionsd’assetjamentlaborali,finsitot,d’acomiadamentperraó

d’orientaciósexual.Elssegüentsliteralsil·lustrenlessituacionsmésgreuscomentades:

“Al’administraciónosolenpassaraquestescoses,peròenlesempreses
privadespodenargumentarqualsevolcosaperferforaaalgúquanrealment

ésperhomofòbia.”

(GD_personesadultesLGBTI)

“Hihaviaunanoiaquevanintentarferforadelafeinaperserhomosexual.Va
aconseguirserreadmesaperdenúnciajudicial.”

(GD_personesadultesLGBTI)
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Segonslesparticipantsdelsgrupsilesentrevistes,undelsfactorsqueaugmentaelriscde

discriminacióoderebreviolènciesésladistànciaentrelapersonaielsmandatsdegènere.

Violènciesenl’àmbitcomunitari

Hihatrestipusdeviolènciesmasclistesal’àmbitcomunitariquesónespecialmentrellevants,

segonslanormativacatalana:lesmutilacionsgenitalsfemenines,elsmatrimonisforçatsiles

LGBTIfòbiesenl’àmbitcomunitari.

Pelquefaalesmutilacionsgenitalsfemenines(MGF),observem unatendènciadescendentde

lesmutilacionsgenitalsfemeninesaCatalunya,passantde114al2008a9al2017.

Font:Departamentd’InteriordelaGeneralitatdeCatalunya,2017

LareducciódeMGFpotdeures,enpart,altreballdeprevenciórealitzatdesdediferentsensi

institucionsdesdefaunsanysaCatalunyaialageneraciódeprotocolsd’intervenció.AVilanova

ilaGeltrú,algunespersonesqueestantreballantperlaprevenciódinslapròpiacomunitat

ratifiquenlasensacióqueaquíelnivelldeMGFésmoltbaix.Aquestespersonesapuntenqueel

treballnecessarideprevenciócalfer-loenelspaïsosd’origen:

“Aquíseestátrabajando,peroaquícasinadiehaceaquí,todoestáallí,en
África.Hayquehaceralgo,irallí,sensibilizarydecirlequeesoyaestá,queno
sepuede.Elgobiernodeallídicequeestáintentandoperono,noesquehaya

dichoquelohaprohibidototalmente,perodicedenohacerlo.Siloprohíbe
quienlevaahacercaso,eselgobierno.Sushijos,ysustradiciones,sonsus

tradicionesycuandosehacenadieseentera,tienensusmédicos,sus
cortadores...Enunasemanayasecura.Sehace,sevayseexplicaquecuando

tienenbebésescomplicadoyquecuandotieneslareglaesohuele,porquea
vecesseretieneporesoyhuelemalylagentenoquiere.Ocuandounamujer

tienehijosysemuereporquelehanhechomutilacióngenital,muchasson
mujeresjóvenescuandotienenelprimerbebé,elbebéviveperolamujerno.

¿Porqué?Porquevienegentedeaquíaexplicarlo,asíelgobiernotambiénestá
viendolacosa,queesverdad,perolospueblosnosaben,noescuchanlaradio

nilatele,nolosaben.”

(GD_grupdedones)

S’exposaqueaquesttreballtambéesdevéimprescindibleperlespròpiesfamíliesiinfantsi

adolescentsd’aquí,pernoserrebutjatsperlessevescomunitatsenelspaïsosd’origeniper

evitarqueespractiquinMGFperpartdefamiliarsoaltrespersonesquanviatgenaaquests

països.Enelsegüentliterals’explicaaquestasituació:

“Avecesquieresquetushijosvayanaversusabuelosytalytúestásaquí
claro.Túaunquelesdigas,elabuelodice‘túcomoestásenEuropaquieres
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cogertradicionesdeEuropa’ylacogeylehacensinqueteenteres,sintu
autorización.Ellosdicen‘quéautorización!Ellossonmisnietosyellostehan

criadoati’ydicen‘túnotienesporquedarmeautorización,esminietayyo
hagoloquequiero,tunotienesqueopinar’.Hayesteproblema.Tienesqueir

túporquesitúestásnolohacen,peronolospuedesmandar.”

(GD_grupdedones)

Enelsgrupsdediscussió,tambéesreflexionasobrecom had’estarorientataquesttreballdesde

l’àmbitdelacooperació,sentuntreballques’enfoquitenintencomptelesnecessitats,elsritmes

ielsconstructesculturalsdelpaísifentuntreballhoritzontalinoimpositiu,queavegadesnoha

estatlamaneraenquès’hatreballat,talcom s’expressa:

“Sivasaexplicarlesperonolesdasnada,nada.Tienesqueir,explicarlesy
darlesalgo:quelosniñosestudien,compramossuscosas,susropas...Siestán
contentoslospadres,silesdasalgoparavivirsushijosbienyquecomanbien,
estoestábien.Sinodicen,estedequeva,quevieneaquíparamandarme.Sile
damosropa,odossacosdearroz,oloquenecesitanellos,unpozodeagua,a
lomejorellospuedencambiar,porquevenquequieresayudar.Novenqueuna

mujersemuerecuandotienelosbebés,porqueademásallílasoperaciones
soncomplicadas,igualnohaycercaunhospital.”

(GD_grupdedones)

“Jocrecqueunacosamoltimportantésdonaracanviogenerarunarelacióde
confiança,perquèsiésunapersonaexpertadefora,uf.Nopotsernomés

punitiu,sinóquehasd'oferirrecursos,obenestar,quel'altremodelvallapena.
AVilanovahihaprotocol.HihaunmarcdelaGeneralitat.”

(GD_grupdedones)

En relació als matrimonis forçats a Catalunya,lesdadesdelDepartamentd’Interiorde la

GeneralitatdeCatalunyaindiquenunlleugerdescensl’últim anyrespecteanysanteriorsiuna

tendènciadescendentdesdel’any2014.

Font:Departamentd’InteriordelaGeneralitatdeCatalunya,2017

AVilanovaialGeltrú,nos’expressaencapgrupdediscussiónientrevistaunapreocupacióper

aquestaproblemàtica.Caldriaacabard’aprofundirsiésuntemarellevantanivellmunicipal,

doncsnohihadadesenaquestsentitnicapprogramadedicat.Totiaixò,tenintencompteque

ésunaproblemàticaqueespotdonarenqualsevollloc,ésimportantcomptarambelsdispositius

adequatsdeprevenció,deteccióiintervenció.
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PelquefaalesLGBTIfòbiesanivellcomunitariesdestaquentresviolències:lesLGBTIfòbiesen

l’esport,elbullyingLGBTIfòbicilesviolènciescontralesfamíliesLGBTI.

En les pràctiques esportives més masculinitzades l’homofòbia és molt present per a

desqualificarl’adversarioperacriticarlesdonesesportistesmitjançantinsultslesbofòbics.En

aquestamateixalínia,lapràcticad’esportsassociatsalafeminitatperpartd’homesestàsovint

estigmatitzada(RegidoriadeFeminismesiLGBTIdel’AjuntamentdeBarcelona,2016).Fruit

d’aquestimaginari,moltespersonesLGBTI,sobretotelshomesgaisibisexuals,considerenque

l’àmbitesportiunoésunespaisegur.Enaquestsentit,esdetectaunadiferèncianotableentreles

experiènciesdelesdoneslesbianesibisexualsilesdelshomesgaisobisexuals.Lesnoies

destaquenmésexperiènciespositivesenesportsgrupals,sobretotenaquellsonhihaunalt

percentatge de noies obertamentlesbianes ibisexuals.En un estudiinternacionalsobre

homofòbiaal’esport,un64%delespersonesparticipantsconsideravenquel’homofòbiaeramés

fortaenl’àmbitesportiuqueenlarestad’àmbitssocials(RegidoriadeFeminismesiLGBTIde

l’Ajuntamentde Barcelona,2016).Més concretament,s’assenyalen les grades dels camps

esportius iles classes d’educació física com els espais més LGBTIfòbics (Regidoria de

FeminismeiLGBTIdel’AjuntamentdeBarcelona,2016).

A VilanovailaGeltrú,lesLGBTIfòbiesenelmóndel’esportsegueixenlatendènciageneral,

exposantenlesentrevistesigrupsdediscussiósituacionsincòmodesodiscriminatòriesentre

companyesd’equip,perpartdepersonesd’altresequips,perpartd’entrenadoresiprofessorat

d’educaciófísicaiperpartdel’afició.Majoritàriamentaquestessituacionsesdonencontradones

quepractiquenesportsassociatsalgèneremasculí,independentmentdelasevaorientació

sexualoidentitatdegènere,contrahomesquepractiquenesportsassociatsalgènerefemení,

independentmentdelasevaorientaciósexualoidentitatdegènere,contrahomesgais,bisexuals

otrans*quepractiquenesportsmasculinitzats,ienmenormesuracontradoneslesbianes,

bisexualsotrans*quepractiquenesportsfemenins.Esdestacaenlesentrevistesquecalformar

entrenadoresimestresd’educaciófísicapertaldefomentarvalorsd’equitat,perimplementarla

coeducacióenl’esport,igenerarmesurescontralesLGBTIfòbies.Elssegüentsliteralsil·lustren

lesLGBTIfòbiesenelmónesportiu:

“Enelfutbol,alesgradeshihaunaminoriaquegeneraconflictes,barallesi
quecrideninsultshomòfobs,ienelbàsquettambépassa.”

(GD_àmbitdel’esport)

“Quanelscompanyspercebenquealgúésgai,sel’ignoraosel’insulta.Esfan
comentarisestil‘not’apropisaladutxa’,‘noteagachesqueteviolaran’,‘te

estarásponiendolasbotas’,etc.”

(GD_personesjovesLGBTI)

“Elsentrenadorsientrenadoreshauriend’estarformadesenlano
discriminació.Tambéelsmestresd’educaciófísicahauriendefomentarels

valorsdel’equitatielcooperativisme.S’hadonatelcasd’algundelegati
entrenadorambcomentarissexistesohomòfobs.Amés,elllenguatgefemení

noestànormalitzat(‘Iplaylikeagirl,that’swhyI’m faster’).”

(GD_àmbitdel’esport)

Lesmanifestacionsd’LGBTIfòbiaalscentresescolarsconstitueixenunproblemagreuenel

sistemaeducatiudelconjuntdelspaïsoseuropeus(FRA,2009).Lesvíctimessolenserestudiants

LGBTI,aixícom elsfillsilesfillesdefamíliesLGBTIialumnesquenos’adeqüenalesnormesde

gènere.Calafegirque elprofessoratLGBTIpassa pergrans dificultats a l’hora de viure

obertamentlasevaidentitatiorientaciósexual,laqualcosatambéimpedeixquepuguiserun

referentpositiuproperperal’alumnat.

Pelquefaal’assetjamentescolarLGBTIfòbicversl’alumnat,estudisambunabasemostralmés
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àmpliacom “Homofobiaenlasaulas”(COGAM,2013)basaten5.272respostesd’alumnesde

l’ESO,mostrenqueel31,91% del’alumnatpercepdiscriminacióenelseucentreeducatiuiel

41,48%consideraqueelprofessoratfapocoresquanhihauncasd’assetjament.Aixídoncs,els

infants ijoves s’enfronten contínuamenta manifestacions de LGBTIfòbia,augmentantel

percentatgeencasosd’infantstransgènere.Un60% delespersoneshomosexualsdelaUnió

Europeadeclarahaverpatitcomentarisoconducteshomofòbiquesalcentreescolar(FRA,2009).

Anivelld’estatespanyol,diversosestudisconclouenque:

_ elscentreseducatiusnosónsegursperalsinfantsijovesLGTB;

_ existeixuníndexelevatd’assetjamentescolarperhomofòbiaitransfòbia;i

_ unpercentatgealtdenoiesimoltmajordenoispateixviolènciapsicològicai/ofísicaa

causadelasevaorientaciósexualolasevaidentitatdegènereenl’àmbiteducatiu.

Laquotidianitaticontinuïtatdel’assetjamentfaquelesvíctimesocultinlasevaorientaciósexual

o identitatdegènere,queempetiteixin,perdin la capacitatdeprendredecisions,vivintun

permanentsentitd’impotènciaifaltad’horitzóvitalientrinenunaespiralemocional,onviuen

angoixa,ansietat,depressió,desesperançaiculpabilitat.El43%depersonesqueviuenaquestes

situacionshantingutideessuïcidesiun17% hohaintentat(Genereloialtres,2012).Aquests

assetjamentspodentenircom aconseqü ència,d’unabanda,l’incrementdel’absentisme,la

disminuciódelrendimentescolaril’abandonamentprematurdelsestudis,idel’altra,l’aïllament

social,unsnivellsinferiorsdebenestarpersonalid’autoestimaiunincrementdelriscautolític

(FRA,2009;Takács,2006,citataColl-PlanasiHerrero,2016).

Anivellcatalà,undelspocsestudisrealitzatssobreassetjamentescolarLGBTIfòbicésl’estudi

fetal’InstitutBellvitgeperpartdel’ObservatoricontralaHomofòbia(Carrer,CifuentesiRodríguez,

2014).Elsresultatsvanenlalíniadelesdadesques’hanpresentatanivelleuropeuiestatal.Cal

destacardosresultatsquepermeten conèixermésa fonselfuncionamentd’aquesttipus

d’assetjament:perunabanda,quesibé é scertqueun41,3%del’alumnatpercepuntracte

normalitzat,nomé sun12,5% del’alumnatpercepunbontractealcol·lectiuLGTBI,davantel

46,2% quepercepuntractenegatiu;peraltrabanda,lamajoriadel’alumnatmanifestahaver

presenciatoescoltatalgunaagressió odiscriminació LGTBIfòbica.Lesagressionsverbals

só nlesquemé sprevalen.8decada10alumneshanescoltatinsultsocomentarispejoratius

enrelació ambl’orientació sexual,laidentitatol’expressió degè nere,icaldestacarque

un24%del’alumnathaescoltatopresenciatalgunapallissa.Pertant,sibé elpercentatgede

persones que han comè s o han estatví ctimes de discriminació é s menor,crida

l'atenció l'altnombredejovesquehanpresenciataquestessituacions,laqualcosagenerauna

sospitad'unapossiblepassivitat,silenciinormalització d'aquestesconductesenl'entorn

educatiu(Carrer,CifuentesiRodríguez,2014).

A Vilanova ila Geltrú,en els grups de discussió iles entrevistes,es relaten situacions

d’agressionsenelcontextescolar,d’insultsid’assetjamentLGBTIfòbicques’handonatenel

municipidinsiforadelscentresescolars,talcom s’exposaacontinuació:

“‘Marimacho,lesbiana’:queaqueststermesesfacinservircom ainsultsfaque
costimésacceptar-seaunamateixadesprés.”

(GD_personesjovesLGBTI)

“Enunaocasióvaighaverdedenunciarunesamenacesmoltgreusqueuns
companyslivanferalamevafillaatravésdeltelèfon.S’haproposatsancionar

alcompanyambtreballsalacomunitat,idesdel’Ajuntaments’haparlatque
puguidonarsuportentemesd’igualtat.Unaltrenentambévaferamenaces

d’agressionsfísiques.”

(GD_personesadultesLGBTI)
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Enaquestsentit,com jas’hacomentatdinsl’àmbiteducatiu,ésvitalquelespersonesadultes

referentsiresponsablesd’aquestsinfantsiadolescents tinguineinesperdetectariintervenir

davantaquestessituacions.agafinaquestaresponsabilitatiesposinlespiles

PelquefaalesviolènciesimicroviolènciesquotidianesquesovintrebenlesfamíliesLGBTIiels

seusfillsifilles,elssegüentsliteralsmostrenlesdificultatsquealgunesfamílieshantingutal

municipi.Aquestesesrelacionenprincipalmentambtraveslegalsoburocràtiques,malstractesa

nivelld’administracióiforadelamateixa,imicroviolènciesiLGBTIfòbies:

“Noésnomésquehihagitravesanivelllegal,eltipusd’atencióqueetdonen
moltesvegadesenespaisderegistre,burocràcia,etc.éshostilcom afamília.”

(GD_personesadultesLGBTI)

“AnivelldeDGAIA,s’utilitzaenelconflicte,l’homofòbiacom excusaperatacar
lafamíliad’acollidaperpartdelafamíliad’origen.Vam teniruncas,de‘cómo

puedeserqueaestasdoslesdenamihijoyamimeloquiten,paraellasesun
caprichoporquepodíantenerlo’.Quanhihacasosonlaretiradaésmés

definitiva,percanalitzartotaaquestaràbiaqueesgenera,s’utilitzal’argument
delrebuigpertemeslesbofòbicscapalafamíliad’acollida.”

(GD_àmbitd’acciósocial)

Úsisatisfaccióambelsserveisd’atencióalesviolències

Anivelljudicial,l’icebergdelaviolènciaensmostraquelarespostajudicialqueesdónaal’Estat

Espanyolenmatèriadeviolènciamasclistaenl’àmbitdelaparellaéspocencoratjadora.Detotes

lesdonesquehanpatitviolènciaenl’últim any,nomésel23%hanpresentatunadenúncia.Deles

quehanpresentatdenúncia,nomésel37% sóndenúnciesadmeses.D’aquestesdenúncies

admesesel61%finalitzaambunasentènciacondemnatòria(IQObservatori,2018).

Aquestafiguraensfaveurecom,detoteslesdonesquevanpatirviolèncial’any2014,nomésuna

minoria,el5%,acabàelprocésjudicialambsentènciacondemnatòriacapal’agressor.Anivell

català,segonsdadesdel’EnquestadeviolènciamasclistadeCatalunyadel2016,delesdones

víctimesdeviolènciamasclista,un20,9% considerenqueelquehanpatitésunfetdelictiu,i

d’aquestesnomésel26,1%denúncia.
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Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Laprincipalraóques’argumentaperanodenunciarelsfetsésquenos’identificaelfetcom a

delictiuocom aviolentoqueesminimitzalaviolència,enun53,5%delscasos.Enmenormesura,

entreel14,2%iel12%,al·leguenaltresmotiuscom sónelssentimentsdevergonya,laporoles

característiquesdelpropiprocediment.

Font:EnquestadeviolènciamasclistaaCatalunya,GeneralitatdeCatalunya,2016

Peraltrabanda,pelquefaalesordresdeprotecció,lacreaciód’aquestesmesuresprovisionals

vaserunafitaclauperal’abordatgepenaldelfenomendelaviolènciamasclistaperpartdeles

parellesoexparelles.Tanmateix,lespersonesjutgessesnoméslesvanconcedirl’any2017enel

49,5%delscasosenquèvansersol·licitadesaCatalunya,arribantalsíndexsmésbaixosentreel

2013iel2015deconcessiód’ordres.
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.Font:ConsellGeneraldelPoderJudicial

AVilanovailaGeltrú,perpartdelGrupd’AtencióalaVíctimadeMossosd’Esquadraesvarenfer

l’any2018finsa31d’octubre174seguiments,el90%perviolènciadegènere,amb122ordresde

proteccióvigents.  DesdelaPoliciaLocalenelmateixperíodes’hanobert35procediments

judicialsperviolènciesmasclistes.Enuncaslavíctimahaestatunamenor.

Enrelaciólesdadesd’atenciódel’oficinadel’EspaiEquitatdel’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú,

l’any2017,esvanatendre218dones,amblesqualsesvaferunaodiversesintervencions,

segonselserveionvanacudir.L’àmbitd’intervencióenquèmésdonesesvarenatendreésel

serveid’atenciópsicològica.Noestenendadesdequantesdonesvanpresentardenúnciaanivell

municipal.Aquestesdadesvanacordalesdadesd’àmbitautonòmic,onelserveipsicològic

tambééselmésdemandat.

Àmbitd’atenció Nombre

Primeraatenció 85

Atenciópsicològica 165

Assessoriajurídica 123

Font:DadesdelaMemòria2017del’EspaiEquitat,Serveid’atenció,promocióiinformacióverslaigualtat
d’oportunitatsentredonesIhomesIladiversitatsexualIdegènere,del’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.

L’edatdelesdonesatesesalmunicipil’any2017vaserd’entre30i49anys(55,04%delscasos),

seguidesdelesdonesde50a59anys(17,43%delscasos).Aquestesdadescontrastenambles

quehem vistanteriorment,enquèobservàvem quelamajorincidènciadelaviolènciaesdónaen

donesjovesentre16i29anys,encanvideltotaldedonesatesesnomésrepresentaun12,84%.
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Font:DadesdelaMemòria2017del’EspaiEquitat,Serveid’atenció,promocióiinformacióverslaigualtat
d’oportunitatsentredonesIhomesIladiversitatsexualIdegènere,del’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.

Pelquefaaaltrescaracterístiquessociodemogràfiquesdelesdonesateses,observem quehi

haviavariabilitatenelnivelld’estudis,sentlesdonesambestudisprimaris(27,06)isecundaris

(45,87%)lesquemésesvanatendreal2017,seguidesdedonesambestudissuperiors.

Font:DadesdelaMemòria2017del’EspaiEquitat,Serveid’atenció,promocióiinformacióverslaigualtat
d’oportunitatsentredonesihomesiladiversitatsexualidegènere,del’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.
.

Anivelldepaísd’origen,el72,02%delscasosatesosvanserdonescatalanesoprocedentsde

l’Estatespanyoliel27,98% delapoblaciód’origenestranger(comunitàriaiextracomunitària).

Comparantaquestarepresentacióamblesdadesdelapoblaciód’origenestrangerdelmateixany,

9,26%delapoblaciódeVilanovailaGeltrú,observem quehivahaverunasobrerepresentacióen

l’úsdelsserveisperpartdelapoblaciód’origenestranger.
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Font:DadesdelaMemòria2017del’EspaiEquitat,Serveid’atenció,promocióiinformacióverslaigualtat
d’oportunitatsentredonesIhomesIladiversitatsexualIdegènere,del’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.

Perúltim,a nivellde situació econòmica,un 54,13% de les dones ateses al2017 eren

independents,un33,94% dependentsiun8,26% rebiaajustssocials.Sentconscientsquela

segonaviolènciaexercidaéseconòmica,éslògicquemésd’un40% delesdonestinguin

problemeseconòmics.

Font:DadesdelaMemòria2017del’EspaiEquitat,Serveid’atenció,promocióiinformacióverslaigualtat
d’oportunitatsentredonesIhomesIladiversitatsexualIdegènere,del’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.

Pelquepertocaalsserveisd’urgènciaanivelld’habitatge,s’hanatès7donesalmunicipii5

infants.Desdeserveissocials,s’hadonatserveideteleassistènciaa20dones,8d’anysanteriors

i12nousd’enguany.

Enrelacióalesdadesd’atencióafills/esvíctimesdeviolència,elcurs2017/2018esvanatendre

11infants,3nenesi8nenseneltallerderesiliènciaofertdesdel’Espaid’Equitat.Aquestsinfants

varenparticiparenelstallersderesiliència,ambuntotalde17sessionsrealitzades.Elstemes

tractatsenelstallersvarenser:elvincleiiconfiança,cohesióiidentitatdegrup;valordela

responsabilitatidelacuradesí;comprensióiconsciènciaemocional,autoestima;estilsde

comunicació,assertivitat;ipresa de decisions.La valoració delprocés que en fan les

professionalséspositiva,doncselstallersfaciliten poderferun treballperl’expressió iel

desbloqueigemocionald’aquestsinfants,querepercuteixenl’augmentdeconductesassertivesi

cooperatives.Lesmaresd’aquestsinfantsdestaquenelscanvisenelsseusfillsenrelacióal
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bloqueigemocional,l’assertivitatenlacomunicacióielrendimentescolar.Elsinfantsdescriuen

l’espaicom alúdic,agradableidistès. Enelcasdelgrupdemajoredat,valorentambéla

importànciadecompartirespaisambpersonesqueviuensituacionsfamiliarssimilars.

Enelsgrupsdediscussióilesentrevistes,s’apuntenalgunesmancancespercebudesperles

personesparticipantsa nivellde serveisd’atenció a lesdones.Lesprincipalsnecessitats

senyaladessón:unserveid’acompanyamentemocionalalesdones24h,unsuporteconòmic

major,sobretotenlessituacionsons’hademarxardeldomicili,il’accésapisostutelatsenel

municipi,com escomentaenelssegüentsliterals:

“Janosésiésunacosadeserveissocials,janoanivellvilanoví,peròanivell
comarcal,d’algunserveisimilaralSARA,janonomésdeviolències,sinó

d’acompanyamentalesdonesunamicamésintegral,dicVilanova,peròpodria
serintracomarcal.Potstrucaral’Ajuntamentenhorarid’Ajuntament,quanla

majoriadecasosesdonenalanit,encapdesetmana,te’npotsanarals
mossosohospital,perònohihaacompanyament.Elsmossosilapolicialocal
ésunaltratemaanivelldeformació,perquèdeunido,perònotenenpersones

perferaquestacompanyament,perquèalfinalestem parlantd’un
acompanyamentpsicològicidecontenciómoltbèstia,quecrecquenohade
ferunpolicia,sinóestàprofundamentpreparat.Sinoésquehihaalgúdelteu
entornqueconeixlesassociacionsiveapararaquí.Lasensacióésquesitu

nodonesaquestservei,hihamoltscosesquequedeninvisibilitzades.”

(GD_entitatsfeministes)

“Anivelldecircuitideserveisdeviolència,quesísóncompetènciamunicipal.
AquíaVilanovaestem alesantípodes.D’entrada,queensarribinanosaltres
elscasos,quehaguem defersegonsquinesintervencionslesassociacions

permiésunamancança,perquènohauriadedependred’unaassociació.
Nosaltreshem tingutdonesdormintalcasal.Lesvíctimesdeviolència

masclistaquehandemarxardecasa,síqueéscertquese’lsofereixaquella
pensió.Siestàsambnens,sihasd’anaramenjarfora,hasd’anaradinarano

séon,hasd’anarasoparanoséon,nodóna.NosaltresdesdelaFrontissa
pensem quehihauriad’haverdosotrespisos,tutelats,tantperaquestscasos,

com pergentqueviualcarrerinovol,perquèhihagentquevolinoelspots
treure,peròaquestadonanovolia.Operdonesquehanhagutdemarxarde

casa,quenohagind’anaraunacasad’acollidaalamuntanyaqueestanamb
unrègim mongil,horad’aquí,horad’aquí,ohagind’anaraunapensió.Tampoc

ésméssegurestàaïllatalamuntanya.”

(GD_entitatsfeministes)

“Tambéestariabégrupsdesuportenaquestsentit,queaixòesfaavegades,
queajudessinaltresgrupsdedonesquehanpatitviolència.Tambépodrien

anaraparlaralsinstituts,perquèlesnoiesnosesentinsoles,quetinguinaltres
sortides,queveginquehihamésmón.”

(GD_entitatsfeministes)

Tambéesdebatsobrelaidoneïtatdel’ubicaciódelserveid’atencióalesdonesalaplaçadela

Vilaal’Ajuntament.Enalgunscasosespercepcom unespaipocaccessibleimassavisibleper

lesdonesquevanademanarajuda,talcom s’apuntaenelsegüentliteral:

“Noséfinsaquinpuntéspositiu,ensegonsquinscasos,quel’Oficina
d’equitatestiguialaplaçadelaVila,queésunllocsupervisible.Peralgunes

cosesésmoltpositiu,peròtucom adonaquehasviscutviolència,com a
moltspobles,hihamoltaestigmatització.Joséquemoltesdonessen’anirien

aserveissocials,peròaserveissocialshihatalestigmatització,quetu
reconeixe’tcom adonaquehad’anaraserveissocialsésmoltdur.Llavors

lluitar,1,contraaquestestigmai2,personar-te,perquèpotsertunomésvasa
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demanarunainformacióanivelllaboral,peròcom queaquestsllocstenenun
estigma,anarallàalmig,entrarperaquellaporta,quealgúetvegi,perquèper

moltqueciutat,Vilanovaésunpoble.Pensarensegonsquinsespaisens
ubiquem ésimportant.Téunadoblevisió,perquèésguaiperquèdónauna

visibilitat,peròperunaaltracantó,uf.PerquèallàaCalmiquelet,l’Oficinajove
ésunllocdepassadaiquedacamuflat,peròanaralaplaçadelavilaientrara
aquí.Calunespaiunamicamésamable,perquèl’administraciófaimpressió.”

(GD_entitatsfeministes)

Perúltim,enaquestsentit,esconsideraqueelsserveissocialsestansobrecarregatsperla

quantitatdeproblemàtiquescomplexesqueestanatenentique,sovint,ésdesd’aquestsserveis

desd’ons’atenenaquestesdones,ambleslimitacionsqueaixòcomportaanivelld’atenció,perla

mancadeconeixementsd’algunsprofessionalsversaquestesproblemàtiques,perlapròpia

estructuradeserveissocialsiperlasaturaciólaboraldelservei,talcom s’expressaenels

següentsfragments:

“Hihamoltesdonesderivadesaserveissocials,quecrecque,amésamés,no
arribeninohihaunaformacióexplícita,anoserquesiguiperpròpiavoluntat

deltemadeviolènciadegènereaserveissocials,perquètampocelshipertoca.
S’hauriadeferunserveipropipotent.Noperquènohihagipersonespotents
quenohopuguinfer,sinóperquènoestàestructuratiaixòsíquehihacoses

quedepenendel’Ajuntament.”

(GD_entitatsfeministes)

“Permielproblemaéstornaralomateix,hihamilionsdecasosiestan
profundamentinvisibilitzatsirecauenelmóndelsserveissocials.Siexisteixen
aquestsserveisanivelldeciutadanianoesconeixen.S’hauriadeferunallista,

unfulletó,ambtotsaquestsserveis.”

(GD_entitatsfeministes)

Enrelacióalsserveis,unaúltimaqüestióques’apuntaéseltracteinadequatenalgunsserveis

ques’hadonatadonessuperviventsdeviolènciesmasclistes,sobretotenlesdependències

policials:

“Nosaltresvam anaralsmossosd’esquadra,perunasenyoraquel’assetjaven
pelcarrerierabrasilera.Hodic,perquècrecquevatenirimportànciaquefos
brasilera,ieraunasenyoramoltformada,testimonideJeovà.Puesquanva
anarelsmossosd’esquadra,esvatrobarunsenyorquelavadesanimara

denunciar,inosésilivadirque‘senttanguapanoeraestranyque
l’assetgessinpelcarrer’.Nosaltresvam demanarunaentrevistaambuna

senyoraqueésl’encarregadadelsmossosd’esquadraambaqueststemesi
ensvadirquesíqueéscert,d’aixòúltim esvaescandalitzar,peròlapròpia
encarregadaensvadirqueavegadesdesanimavendeposarlesdenúncies,

perquèelsjutjatsnoenfariencasierapitjorperlesdones.Parlantamb
advocades,téunapartderealitat,peròtunopotsferaixò,sensehaverofert

totalainformacióiqueladonatriï.Elques’acabafentésaixò,nocalniquetu
llegeixis,perquètotalnoetserviràperres.Éslasevavida,hadepoderdecidir

ambtotalainformació.Faltaformacióalapoliciaiditperellsmateixos.En
tenen3o4depersonesformades,peròfaltaquehisiguinells.Nosaltresvam
anaraferl’acompanyamentivaacabartrucantelcaporaldemanantdisculpes

percom s’haviencomportat.”

(GD_entitatsfeministes)

“Nosaltresenshem trobatambvariscasos,enunquealfinalvahaverd’anarel
filldelasenyoraadirque‘loquediulamevamareésveritat’,sinónolivolien

voleragafarladenúncia.Estem parlantdemossos,iaquíhem acabatentenent
unamicaqueésmilloranarmossos,perquènoéscompetènciadelapolicia
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local,isivasalapolicialocal,hauràsd’acabaranantamossos.Iaixòdequehi
hagideserl’advocat,queteòricamenthihadeser-hi,donenunpaperque

signesconformejat’hasassabenta’tdetotijanol’avisen.”

(GD_entitatsfeministes)

En alguns casos,fins itots’apunten algunes situacions que podrien serconsiderades

negligènciesd’algunsserveisquehanatèslesdonesiquehanpresmesurescontraellesgreus,

com laretiradadecustòdiesdecriatures:

“Finsitotdonamaltractadatambépotperdreelsnens,enuncasquenosaltres
hem conegutmoltbé,elmaritqueestavamaldelcap,icobraunapensióper

estarmalamentdelcaplavaacusardepsicòticaiunmetge,senseveure-la,va
feruninformediagnosticant-ladepsicòtica,sensehaver-lavist.L’haviavist

dosanysendarrere,quanellahaviafugitdecasa,isenseveure-lavafer
l’informeiliprenenelnen.”

(GD_entitatsfeministes)

Pelquefaal’ÀmbitLGBTIcom aServeid’atencióintegralencasosdeLGBTIfòbiesharegistrat5

incidènciesdesdela seva existència,ara farà un any,lesqualsestan relacionadesamb:

agressionshomofòbiquesanivelldeconvivènciaveïnal,incidentsalsinstitutsambsituacionsde

discriminació iLGBTIfòbies perpartdelprofessorat,iuna incidència sobre els criteris

patologitzadorsdelsdiagnòsticsmèdicsversunapersonatrans*.Anivellcatalà,segonsdades

del’Observatoricontral’Homofòbia(2017),eneldarreranyesvanregistrar111incidènciesa

Catalunya,un51,4% d’homesgais/bisexuals,un18% generalistes,un17,1% personestrans,un

10,8% de dones lesbianes/bisexuals,un 1,8% persones heterosexuals iun 0,9% persones

bisexuals.Un47,7%d’aquestesincidènciessónagressions.

Obligacionslegalsenl’àmbitdelesviolències

Respectel’àmbitdelesviolències,laLlei17/2015,de21dejuliol,d’igualtatefectivadedonesi

homesassenyalalaprevenciód’aquesttipusdeviolènciadesdelsdiferentsàmbits,com seria

 l’educació,elsesportsieltreball.Així,perexemple,l’article33instaalesempresesaplanificar

procedimentsespecíficsperadonarrespostaalesdenúnciesd’assetjamentperraódesexe.

L’article52.Tràfic,explotaciósexualiprostitucióinstaapromoureelcontroldelsanuncisde

contactesenelsmitjansdecomunicació.Obligatambéacrearprogramesd’assessoramentpera

lesdonesquehanestatvíctimesdetràficod’explotaciósexualperaevitarquecapdonapugui

serobligadaaprostituir-se,reforçantlapersecució delproxenetisme,creantlescondicions

necessàriesperaeradicarl’explotaciósexualinfantiliafavorintlareinserciósocialdelesvíctimes

detràficoexplotaciósexual.

L’article54.Justíciaexplicitaques’hadegarantirlaformaciónecessària,enl’àmbitjudiciali

penitenciari,peralaprevenciódetoteslesmanifestacionsdeviolènciamasclistailaproteccióde

lesvíctimes,itambégenerarserveisiassegurareltractamentintegraldelesdonesquel’han

patida.

L’article55.Seguretatindicaques’hand’establirlesmesuresnecessàriesperaeradicarla

violènciamasclistaanivellcomunitariiques’hadepromoureeltreballambelshomesperquèno

exerceixincaptipusdeviolènciamasclista.Aixímateix,lligatal’àmbitd’urbanisme,l’article

assenyalaques’hadevinculareldissenyurbàilaviolènciamasclistaamblafinalitatd’evitar

entornsielementsquepuguinprovocarsituacionsd’inseguretatperalesdones.

Lalleiorgànicaestatal3/2007,de22demarç,peralaigualtatefectivadedonesihomes

assenyala,enl’article14.Criterisgeneralsd’actuaciódelsPodersPúblics,l’obligatorietatd’adoptar

toteslesmesuresnecessàriesperaeradicarlaviolènciadegènere,laviolènciafamiliaritotesles

formesd’assetjamentsexualiperraódegènere.Aixímateix,enelmateixarticle,s’assenyalala
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importànciadeconsiderarlesdificultatsparticularsenlesqueestrobenlesdonesdecol·lectius

especialmentvulnerables,com sónlesdonesvíctimesdeviolènciadegènereperlesqueels

poderspúblicspodranadoptarmesuresd’acciópositiva.

D’altrabanda,irelacionatambl’àmbitdeltreball,l’article48.Mesuresespecífiquesperaprevenir

l’assetjamentsexualiperraódegènereenl’àmbitlaboralexplicitaquelesempresespromouran

condicionslaboralsqueevitinaquestesdiscriminacionsiviolències,establintmesuresadequades

iaccionsdesensibilització.

Apart,enl’àmbitdelesviolènciesmasclistes,existeixendueslleisespecífiques,laLeyOrgánica

1/2004,de28dediciembre,deMedidasdeProtecciónIntegralalaViolenciadeGéneroiLlei

5/2008,del24d’abril,deldretdelesdonesaeradicarlaviolènciamasclista.Lalleiestatal

estableixmesuresperlaprevenció,deteccióiintervencióenlesviolènciesdegènereenl’àmbitde

laparellaoexparella,iregulalacreaciódelsjutjatsdeViolènciacontralesdonesilessancions

possible.Lalleicatalanaregulalescompetènciesenl’àmbitcatalàded’atencióalespersones

superviventsiestableixmesuresperlaprevencióiladetecciódelesviolènciesendiferents

àmbits(MGF,matrimonisforçats,assetjamentlaboral,violènciesenlaparella,etc.).

Principalsconclusionsenl’àmbitdelesviolències

Lesviolènciesmasclistesidegèneresónunproblemauniversal,iVilanovailaGeltrúnoésuna

excepció,seguintlestendènciesquehem observatanivellcatalà.

 Laincidènciadelesviolènciesmasclistesésalta.Al2016,dosterçosdelesdones

catalanesenalgunmomentdelessevesvideshanviscutsituacionsdeviolències

masclistes.1decada4doneshapatitalgunfetespecialmentgreualllargdelasevavida

iun65,3% hanpatitfetsgreusomoltgreusalllargdetotalavida.Lameitatdeles

personesquepateixenviolènciamasclistasónjoves,entre16i29anys.Lesviolències

mésfreqüentsperordrehanestatamenacesgreus,agressionsfísiquesviolentes,intent

deviolacions,violacionsitocamentssexualsambviolència.

 Lameitatdelesdoneshanviscutviolènciesforadel’àmbitdelaparella.Pelquefaala

violènciarealitzadaperpartdepersonesquenosónlesparelles,gairebélameitatdeles

donescatalaneshan patitalgun fet,un 49,9%.1 de cada 10 donesha patitfets

especialmentgreusi3decada10fetsgreusomoltgreus.Lespersonesautores

d’aquestsfetssónenun70,9%delscasospersonesdesconegudesiun33,9%persones

conegudes.Lesagressionsesdonenenlamajoriadecasosenl’espaipúblic.Les

principalsconseqüènciesd’aquestesviolènciesperordresón:procurarnosortirsola,

tenirméspordesortir,canviarlesactivitatshabitualsiportaralgunobjecteperdefensar-

se.

 Unterçdelesdoneshanviscutviolènciesenl’àmbitdelaparellaoexparella.1decada6

doneshaviscutunfetmoltgreuiunamicamenysdelameitatunfetgreuomoltgreu.

LesdonesassassinadesaCatalunyaperviolènciamasclistaenl’àmbitdelaparellaha

estatde8donesel2017.Eltipusdeviolènciaviscudamésfreqüentéslaviolència

psicològica.Elprincipalserveirequeritperlesdonesanivellcatalàéselpsicològic.

 Les violències en la parella en parelles amb una o més persones LGBTIestan

invisibilitzadesidesateses,totiserqueel66% delespersoneseuropeesdiuenhaver

viscutcom amínim unasituacióabusivaenelsúltims12mesosdinslessevesrelacions

afectivesil’11%hanexperimentatterrorismeíntim

 1decada4donesde16anysimésdeCatalunyahaviscutunasituaciódeviolència

masclistadurantlainfància.Lespersonesautoresd’aquestsfetssónenquasiun70%

personesdel’entorn,un44,4%personesconegudesiun37,3%familiars.

 Unterçdelsfills/eshanpresenciatlaviolènciaenelsprogenitorsiun25% lapateixen
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directament.El32,3%delesdonesvíctimesquetenienfills/esmenorsd’edatdiuenque

aquestsvanestarpresentsdemaneracontinuada,sovintoforçavegadesquans’estava

produintunepisodideviolènciamasclista.1decada4menorshapatitdirectament

algun tipusd’agressió física,psicològicao sexual.Lesprincipalsafectacionsdela

violènciaenelsmenorsd’edatsón:elsproblemesd’aprenentatge,problemesal’escolai

falta de concentració (16,8%),la depressió,ansietat,els canvis d’humorila falta

d’iniciativa (14,4%),la ràbia il’agressivitat(12,5%),els trastorns delson (11,5%)i

l’aïllamentsocial(7,1%).

 Enl’últim any,un1,2%delesdoneshapatitassetjamentsexualalafeina,senseincloure

comentaris,gestossexualsniexhicionismes,sentmésdeldobleaquestaincidènciaenel

casdelesdonessensecontracte.En2decada3casoselsautorsdelsassetjaments

sexualssóncapsosuperiors,ien1decada3,uncompanydefeina.Mésd’un30%de

lespersonesLGBTIs’hansentitdiscriminadesalafeinaperbromesdelsseuscompanys

icompanyes,hanexperimentattravesenlapromocióprofessionaloobstaclespera

relacionar-sedirectamentambelsclients.

 Hihaunatendènciadescendentdelesmutilacionsgenitalsfemeninesanivellcatalà,

sent9al2017.Esdetectaqueeltreballdeprevenciócalfer-loenelspaïsosd’origen

actualmentanivellmunicipal.

 ElsmatrimonisforçatsaCatalunyapresentenunlleugerdescensl’últim anyrespecte

anysanteriors.Ésunaproblemàticaquenoemergeixenelsgrupsdediscussióiles

entrevistes,però,teninten comptequeésuna problemàtica queespotdonaren

qualsevollloc,ésimportantcomptarambelsdispositiusadequatsdeprevenció,detecció

iintervenció.

 EsdestaquentresLGBTIFòbiesanivellcomunitari:lesLGBTIfòbiesenl’esport,elbullying

LBTIfòbicilesviolènciescontralesfamíliesLGBTI.Enlespràctiquesesportivesmés

masculinitzades,l’homofòbia és moltpresent.Les manifestacions d’LGBTIfòbia als

centresescolarsconstitueixenunproblemagreu.Un60%delespersoneshomosexuals

delaUnióEuropeadeclarahaverpatitcomentarisoconducteshomofòbiquesalcentre

escolar.Elsmanqueneinesperinterveniralprofessorat.Lesviolènciesquotidianesque

sovintrebenlesfamíliesLGBTIielsseusfillsifillesvenendepartdel’administracióiles

institucionssobretotanivellvilanoví.Elserveid’atencióintegralencasosdeLGBTIfòbies

ha registrat5 incidències relacionades amb:agressions homofòbiques a nivellde

convivènciaveïnal,incidentsalsinstitutsambsituacionsdediscriminacióiLGBTIfòbies

perpartdelprofessorat,iuna incidència sobre els criteris patologitzadors dels

diagnòsticsmèdicsversunapersonatrans*.

 Larespostajudicialqueesdónaal’EstatEspanyolenmatèriadeviolènciamasclistaen

l’àmbitdelaparellaéspocencoratjadora.Detoteslesdonesquehanpatitviolènciaen

l’últim any,nomésel23% hanpresentatunadenúncia.Nomésun49,5% delscasosen

quèvansersol·licitadesordresd’allunyamentanivellcatalàesvanconcedir.Delesque

hanpresentatdenúncia,nomésel37% sóndenúnciesadmeses.D’aquestesdenúncies

admesesel61% finalitzaambunasentènciacondemnatòria.Aixídoncs,detotesles

donesquevanpatirviolèncial’any2014,nomésunaminoria,el5%,acabàelprocés

judicialambsentènciacondemnatòriacapal’agressor.Laprincipalraóques’argumenta

peranodenunciarelsfetsésquenos’identificaelfetcom adelictiuocom aviolento

queesminimitzalaviolència.

 LademandaaVilanovailaGeltrúdelsserveisd’atencióenviolènciaéselevadaisobretot

esdemandapelserveid’atenciópsicològica.Segonsdadesdelserveid’atencióales

dones,l’any2017,esvanatendre218dones.L’àmbitd’intervencióenquèmésdoneses

varenatendreéselserveid’atenciópsicològica.Hihavariabilitatanivelld’estudisenles
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donesateses,hihaunasobrerepresentacióenl’úsdelsserveisperpartdelapoblació

d’origenestrangeri,mésd’un40% delesdonesatesestenienproblemeseconòmics.

S’han atès 7 dones i5 infants en els serveis d’urgència municipals is’ha ofert

teleassistènciaa20donesdesdeserveissocials.

 Incrementaelnombred’infantsvíctimesdeviolènciamasclistaatesosrespectel’any

anterioriesvalorapositivamentelservei.Enrelacióalesdadesd’atencióafills/es

víctimes de violència,elcurs 2017/2018 es van atendre 11 infants als tallers de

resiliènciadel’EspaiEquitat.Lavaloraciódelprocésqueenfanlesprofessionalsés

positivailesmaresd’aquestsinfantsdestaquenelscanvisenelsseusfillsenrelacióal

bloqueigemocional,l’assertivitatenlacomunicacióielrendimentescolar.

 Algunes mancances percebudes perles persones participants a nivellde serveis

d’atencióalesdonessón:mancaunserveid’acompanyamentemocionalalesdones24h,

unsuporteconòmicmajor,sobretotenlessituacionsons’hademarxardeldomicili,i

podertenirpisostutelatsalmunicipi.Hihadebatsobrelaidoneïtatdel’ubicaciódel

serveid’atenció alesdones.Esconsideraquedesdeserveissocialsons’haurien

d’atendreaquestesproblemàtiquescom passaactualment.

 Espercepuntracteinadequatenalgunsserveis,enalgunscasosendependències

policialscapadonessuperviventsdeviolències.
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7.Conclusionsdeladiagnosi

Lesprincipalsconclusionsqueesdesprenendeladiagnosianivellmunicipalsónlessegüents.

Enprimerlloc,esdevéimprescindiblesenyalarelcompromíspolíticinstitucionaldel’Ajuntament

deVilanovailaGeltrúdesdefaanysverslaigualtatd’oportunitatsentrehomesidonesiencontra

lesviolènciesmasclistesilesLGBTIfòbies.Enaquesttemps,s’haconformatunaestructurapotent,

l’Espaid’Equitat,s’hanaprovatmocionspereliminarlesdesigualtatsdegènere,s’hatreballatper

garantirunaatencióintegralalespersonesquepateixenviolènciesdegènereiLGBTIfòbies,i

s’han fetapostes polítiques fortes iinnovadores,sentun dels ajuntaments pioners en

l’establimentdecertespolítiquesiprogramesdegènere.

TambéésclaureconèixerelpaperieltreballrealitzatpelmovimentfeministaaVilanovailaGeltrú,

ambunmovimentdebasefortambdiversesentitatsquelluitenpereliminarlesdesigualtatsde

gènereigarantirlaigualtatd’oportunitatsentrehomesidones.Especialmentcalremarcarelpaper

deduesentitats,laFrontissaiBullangaFeministaperlasevatrajectòriaipeltreballquerealitzen

pertransformarlesrelacionsdegènerealmunicipi.

Aquestdobletreball,desdedinsiforalainstitució,queamomentshaestatmésomenysvinculat,

ésmoltpotentalhoradeposarsobrel’agendapúblicaiinstitucionallesdesigualtatsdegènerei

podertreballarpertransformar-les.Ésimportantquehihagiunaretroalimentacióconstantentre

elsdosàmbits.A mésamés,donadal’embranzidaquerecentmenthatingutelmoviment

feministadebase,ques’havisibilitzataquest8demarçarreudelterritoricatalàitambéaVilanova

ilaGeltrú,ielpotencialanivellmunicipalquehiha,ésfonamentalentendrequinéselpaperdela

institucióderecolzamentaaquesteslluites,icom s’aprofitaaquestaembranzidaperpotenciar

polítiquesdegèneretransformadores,desdetotselsàmbitsdel’Ajuntament,quepermetin

avançarcapaunhoritzód’equitatijustíciadegènere.

En aquestsentit,és necessariferun salten l’organització iles polítiques de gènere de

l’administraciólocalcapalatransversalitzaciódegènere.Calquel’administració,enelseu

conjunt,s’impregnid’unaperspectivadegènereigeneripolítiquesdegèneredesdetotesles

regidoriespertald’acabaramblesdesigualtats,jaqueaquestestenenuncaràcterestructurali,

com atal,travessentotselsàmbitsdelavida.Finsara,com hem vistenladiagnosi,lamajoria

d’àreesnohantransversalitzatelgènereentoteslessevespràctiques,totiquealguneshan

començataferprogramesoaccionspuntuals.

Aixícalque elmainstreaming de gènere siguiuna realitata nivelllocal.Elpersonalde

l’administracióimplicatenaquestPlaaixíhoratifica.Elmainstreamingdegènerevaserdefinitper

MiekeVerlooalGrupd’ExpertesdelConselld’Europacom:“l’organització(lareorganització),la

millora,eldesenvolupamentil’avaluaciódelsprocessospolítics,demaneraqueunaperspectiva

degèneres’incorporientoteslespolítiques,entotselsnivellsientoteslesetapes,perpartdels

actorsnormalmentinvolucratsenl’adopciódemesurespolítiques(EG-S-MS,1999:26)”.Pertant,

caldeixardeconcentrarlespolítiquesdegènereenunasolaregidoria,cosaquenosignificaque

desapareguinlesestructuresespecialitzadesexistents,sinóquelarestaderegidoriess’hande

comprometreamblalluitacontralesdesigualtatsdegènere,ilessevespolítiqueshandetenir

aquestamirada.Lesrelacionsdegènereinflueixenencom lespersonesviuenlaciutat,pertant,en

qualsevolàmbits’handetenirencomptelespossiblesdiferènciesexistentsiquanaquestes

diferènciesesconverteixenendesigualtatsodiscriminacions.Percomençar,ésimprescindible

queesrecullindadesdesagregadespergèneredesdetoteslesregidoriesiserveispertal

d’analitzarivisibilitzarlesdesigualtatsdegènereexistents,jaque,com hem vistenladiagnosi,

manquendadesenmoltsàmbits.S’identificalanecessitatd’establirunsistemamunicipali

supramunicipalquepermetiobtenirdadesactualitzadessobrelesdesigualtatsdegènerepertal

depodervisibilitzar-lesiactuaramblamajorceleritatpossibleperacombatre-les.

Aquesta transversalitatdegènereha detenirpresentuna mirada interseccional,perpoder
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entendre com els diferents eixos de desigualtatinterseccionen,icomprendre les diferents

posicions,discriminacions idesigualtats que pateixen les dones amb la seva diversitati

complexitat.

Donattotl’anterior,calserconscientsqueelsestereotipsilesrelacionsdepoderdegèneretambé

influeixendeformainconscientenlespolítiquespúbliquesiqueaixòimplicaquesinótenim una

perspectiva de gènere,les polítiques iels serveis donats esdevenen sovintandrocèntrics,

heterocèntricsisexistes,perpetuantladivisiósexualdeltreball,lainvisibilitzacióiladesvaloració

deltreballdelesdonesilesdesigualtatsdegènereentotselsàmbits.Aquestaqüestióemergeix

engairebétotselsgrupsdediscussióifareferènciatantal’administració,com alesentitats,

clubsesportius,empreses,festes,sindicats,etc.Esdevénecessariincorporarunaperspectivade

gènereen toteslespolítiquesipràctiquesrealitzades,avaluantl’impactedegèneredeles

mateixes,revisantelllenguatge,laiconografiailadocumentació,perquèsiguiinclusivaino

androcèntrica,supervisantelsespaisielsdiscursos,pernoreproduirlesdesigualtatsdegènerei

ladivisiósexualdeltreball,iestablintcriterisenlessubvencionsicontractacionsd’ensexterns

quepotenciïnlainclusiód’aquestamirada.Ésimprescindiblequeelteixitassociatiudelaciutat,

que és ampliipotent,revisiles seves pràctiques,discursos irelacions perquè siguin

transformadoresanivelldegènereinosiguindiscriminatòries.

Perpoderassolirla transversalització degènere,esdevéfonamentalformarelpersonalde

l’administracióquenoestàformatiseguirformantaquellpersonalquetéunesnocionsbàsiques,

però quemostra la voluntatila necessitatdeseguirampliantconeixements.S’han defer

formacionsespecífiquespercadaàmbitquedonineinespertransversalitzarlespolítiquesde

gènere,sentconscientsdequinessónlesprincipalsdesigualtatsinecessitatsiquinespolítiques

podenserútilspercanviarlasituació.Lamajorpartdelpersonaltéganesderevisarlasevafeinai,

deferunesforçperaincorporaraquestaperspectivaiestàdisposataformar-se.Aquestaésuna

oportunitatqueésimportantaprofitar.

Alllargdeladiagnosis’apuntenalgunesdesigualtatsclauquecalabordaranivellmunicipal.

Aquestesdesigualtatssegueixenlestendènciesd’arreudeCatalunya.

Aixíobservem queesmantéladivisiósexualdeltreball,ambunaparticipacióicondicionsdinsel

mercatdetreballdesigualsentrehomesidones,ambunasobrecàrregadelesdonesdeltreballde

curesireproductiu,queapareixcom unalimitacióconstantentotselsàmbitsperassolirl’equitat,i

ambunamancançadelsserveispúblicsdecuraidecorresponsabilitzacióperpartdelshomes.

Aquestfetcomportapitjorscondicionsdevidaperlesdones,unafeminitzaciódelapobresa,una

mancadetempspropi,unamenorparticipacióenl’espaipúbliciunescondicionsdesalutpitjors.

Tambéobservem quepersisteixunadesvaloracióiunainvisibilitatdelesdones,delsseustreballs

iactivitatsiunandrocentrismedebase,quesegueixprenentcom areferènciaimesuradetotes

lescoseselsvalorsassociatsalamasculinitat,menystenintlesnecessitatsfemenines,elsseus

valorsielsseusèxits.Enaquestsentit,ésbasicpensarquinespolítiquesd’equitatésvolen

potenciar,perquènoparteixind’unamiradaverslaigualtatandrocèntrica,onlaigualtatésassolir

elsèxitsipatronsmasculins,desvaloritzantimenysteninttotallòques’haassociatalofemení.

Calrepensaritransformartotselsàmbitsperquètrenquinambaquestalògica,resignificantel

concepte de treball,d’urbanisme,d’esport,etc;donantvaloraltreballde cures;feminitzant

aspectescom lamobilitatperfer-lasostenible,lacuradetoteslespersones,l’educació,etc.;I

posantalcentrelavidadelespersones,entrealtresqüestions.

Totaquestentramatde desigualtats irelacions de poderde gènere segueix possibilitant

l’emergènciadeviolènciesdegènereentotselsàmbitsdelavidadelesdones,persistintunsalts

índexsdeviolències,sobretotenl’àmbitfamiliar,deparella,del’espaipúblic,comunitariilaboral,

quecalabordariatendre.Ésimprescindiblesenyalarquelesdiscriminacionsilesviolències

masclistesilesLGBTIfòbiesqueviuenlesdones,lespersonesLGBTIitotesaquellespersones

quesesurtendelsmandatsdegènere,nosónquelcom aïllat,sinóquesónviolènciesestructurals.

Lesviolè nciesdegèneresónl’expressió mé sgreuidevastadoradelsistemasexe-gènere-
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sexualitat,quenonomé sdestrueixvides,sinó queimpedeixeldesenvolupamentdedrets,la

igualtatd’oportunitatsilesllibertatsdelesdonesilespersonesLGBTI.Peraixò,calenmesures

concretesidirectesperprevenir,detectar,interveniriferfrontaaquestesviolències,aixícom per

desmuntarl’estructuraquelessosté.

Perúltim,esmentarquesesegueixmantenintunasocialitzaciódegènereheteronormativaque

posalesbasespelmantenimentdelsexisme,lesviolències,lesdesigualtatsilesrelacionsde

gènere,impossibilitaicoartamaneresdeser,pensariestimardiversesigeneraexclusions.

Amodedeconclusió,ésnecessaridoncsrepensarlaciutatilavidaenelladesd’unaperspectiva

degènere,perdonarrespostaalesnecessitatsdetoteslespersones,facilitarlacompatibilitatde

lesdiferentsesferesdelavida,potenciarlacorresponsabilitzaciódelacuradelespersonesdins

lescomunitatsilesfamílies,oferirserveisquecobreixinlesnecessitatsvitalsentotselsbarris,

visibilitzaridonarvaloratoteslespersonesitreballs,ferlaciutathabitableisegurapertotesles

personesentotselsmomentsdeldia,potenciarl’accessibilitatilamobilitatdetoteslespersones,

potenciarladiversitatdemaneresdeser,viureiestimar,etc.Caltreballarperconstruirunaciutat

equipada,vital,comunitària,accessible,segura,inclusivailliuredeviolències.
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8.Plad’acció

8.1.Accionsperlatransversalitzaciódelespolítiquesdegènere

enl’administraciólocal

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Potenciari
consolidar
estructures
quevetllinper
laincorporació
dela
perspectiva
gènereen
toteslesàrees

1.1.Configurarunacomissió
anualpelseguimentdelPla
onsiguinrepresentades
toteslesàrees.

• Nombredereunionsde
lacomissiórealitzades.

• Nombred'àrees
assistentsalaComissió
icompromísdeles
mateixes.

CurtterminiTotesles
àrees

1.2.Establirunafigurade
coordinacióiseguimentdela
implementaciódelPlapera
toteslesàrees.

• Designaciódela
persona.

• Nombred'accions
realitzadesperaquesta
figurapergarantirla
implementaciódelPla.

CurtterminiConvivènciai
Equitat

1.3.AprovarelPlaper
l’equitatdegènereperple.

• AprovaciódelPla. CurtterminiPle
municipal

1.4.Proporcionarigarantir
elsrecursoseconòmicsi
humansnecessarisperala
implementaciódelpla.

• Quantiapressupostària
destinadaalpla.

• Nombredepersonesi
jornadad’aquestes
dedicadesapolítiques
degènere.

MigterminiServeis
centrals,
Seguretati
Hisenda

Garantirla
transversalitat
deles
polítiquesde
gènereenles
diferentsàrees
delapolítica
municipal

1.5.Incloureobjectius
relacionatsambl’equitatde
gènereentotselsplans
municipalsd'educació,acció
social,joventut,esports,
ocupació,cultura,seguretat,
etc.

• Nombredeplansque
hanincorporatobjectius.

• Nombred’accions
desplegades.

• Graud’execució
d'aquestesaccions.

CurtterminiTotesles
àrees

1.6.Incorporar,albarem de
puntuaciódelplecde
condicionsperala
contractaciódeserveisde
toteslesregidoriesde
l’Ajuntament,aspectes
relacionatsambbones
pràctiquesilaigualtat
d’oportunitatsentredonesi
homes.

• Existènciadecriteris.
• Nombrede

contractacions
realitzadessegons
criteris.

CurtterminiSecretaria
general

Totesles
àrees



179

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Garantirquela
comunicació,
la
documentació,
laimatgeiels
formularis
municipals
tinguin
perspectivade
gènere.

1.7. Establir una política
lingüísticainclusivacomuna
a nivell d’Ajuntament i
mitjans de comunicació
públics locals irevisar el
manuald’estilperincorporar
laperspectivadegènereide
ladiversitatsexual,afectivai
degènereenlaimatgeila
comunicació de
l’Ajuntament.

• Existènciad’una
políticadellenguatge
comunaid’unmanual
inclusiu.

• Nombrede
departamentsque
coneixeniapliquenla
políticacomuna.

• Percentatgede
notícies,d’imatgesi
materialsdivulgatius
inclusiusdetot
l’Ajuntament.

Migtermini Comunicació
iPremsa

Convivènciai
Equitat

Totesles
àrees

1.8.Realitzaruna formació
específica pel personal
tècnic de l’àrea de
comunicació oberta a
persones d’altres àrees
sobre eines, recursos i
recomanacions perincloure
laperspectivadegènereide
ladiversitatsexual,afectivai
degènereenlacomunicació
del’Ajuntament.

• Realitzaciódela
formació.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódela
formacióperles
personesassistents.

• Valoracióperla
personaformadora.

• Valoraciódel’impacte
delaformacióatravés
delpercentatgede
notícies,d’imatgesi
materialsdivulgatius
inclusius.

Curttermini Comunicació
iPremsa

Totesles
àrees

1.9.Vetllarperquèels
discursosoficialsde
l’Ajuntamentincloguinla
perspectivadegènere.

• Percentatgede
discursosinclusius.

Migtermini Alcaldia

Totesles
àrees

1.10.Vetllarperlainclusióen
lespublicacionsperiòdiques
queedital’Ajuntamentde
notíciesrelacionadesamb
l’aplicaciódelPla.

• Nombrede
publicacionsinclusives
realitzades.

• Nombredepersones
querebenles
publicacions.

• Nombredevisitesals
mitjanspropisde
l’Ajuntamentdeles
activitatsinotícies
difoses.

Curttermini Comunicació
iPremsa
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8.2.Àmbitdetreball

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Garantirla
incorporació
dela
perspectivade
gènereenles
accionsdutes
atermedesde
l’Ajuntament
enrelacióa
l’àmbitlaboral

2.1.Incorporarimantenirla
perspectivadegènereles
accionsrealitzadescom a
Ajuntamentsobreorientació
laboral.

• Nombred’accionsque
incorporenlaperspectiva
degènere.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoraciódel’activitat,
encaspossible.

Curt
termini

IMET

2.2.Oferirunaformació
específicasobre
discriminacionsidesigualtats
degènereenl’àmbitlaborali
einesirecursosper
transversalitzarlaperspectiva
degènereperales
professionalsdepromoció
econòmicail’IMET(facilitant
l’adaptaciódelmercatde
treballalaculturalaboral
femenina).

• Realitzaciódela
formació.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

• Valoraciódel’impactede
laformacióatravésdel
nombred’accionson
s’incorporaperspectiva
degènere.

Curt
termini

Promoció
econòmica

IMET

Promourela
inclusiódela
perspectivade
gènereanivell
laboralenel
teixit
empresarialde
Vilanovaila
Geltrú

2.3.Implementarlesaccions
delpacted’ocupaciódelGarraf
perl’eliminaciódeles
desigualtatsdegènere.

• Nombreipercentatge
d’accions
implementades.

• Nombredepersoneso
ensdianadelesaccions.

• Valoraciódel’impacte
lesaccionsrealitzades.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

2.4.Mantenirelservei
d’informacióiassessorament
alesempresesdela
Mancomunitatsobre
incorporaciódelaperspectiva
degènereenl’àmbitlaborali
elaboraciódeplansi
protocols.

• Nombredesol·licituds
d’informaciói
d’assessorament.

• Nombre
d’assessoraments
realitzats.

• Valoraciódelaqualitat
del’assessorament.

• Valoraciódel’impactede
l’assessoramento
informaciódonada.

Curt
termini

Promoció
econòmica

2.5.Promoureaccionsde
sensibilitzaciósobrelaigualtat
detracteioportunitatsila
igualtatrealalteixit
empresarialdelaciutati
difondreguiesdebones
pràctiquesirecomanacions.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredematerials
editatsodifosos.

• Nombredepersoneso
ensdiana.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades
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2.6.Acompanyariassessorar
alaFederaciódePIMEsde
VilanovailaGeltrúenla
construcciód'unplad’igualtat
queincorporiladiversitat
sexual,afectivaidegènerei
unprotocolcontra
l’assetjamentsexual,perraó
desexe,d’orientaciósexual,
d’identitatdegènerei
d’expressiódegènereque
serveixidemarcperles
empresesqueenformenpart.

• Elaboraciódelpla
d’igualtat.

• Elaboraciódelprotocol.
• Nombre

d’assessoraments
realitzats.

• Valoraciódelaqualitat
del’assessorament.

• Graud’implantaciódeles
mesuresdelpla
d’igualtat.

• Nombredecasos
d’assetjamentenels
qualss’haintervinguti
valoraciódelagestió.

Mig
termini

Promoció
econòmica

2.7.Valorarlaconstrucció
d’unSegelldeQualitat
d’Equitatperempresesi
entitatsamblapossibilitatde
rebreassessoramentsi
formacionslesentitatsque
l’obtinguinoelvulguinobtenir.

• Valoraciórealitzada.
• Encasdeserviable,

construcciódelSegell
ambelscriteris
corresponents.

• Nombred’ensque
obtenenelSegell.

• Nombredesol·licituds
d’assessorament/formac
ions.

• Nombred’entitats
assessorades/formades.

• Valoraciódelaqualitat
de
l’assessorament/formaci
ó.

Mig
termini

Convivènciai
Equitat

Promoció
econòmica

IMET

Participació,
Cooperaciói
Agermaname
nts

Promoure
l’accésdeles
donesal
mercatde
treballi
augmentarla
sevataxa
d’ocupació

2.8.Manteniripotenciar
accionsespecífiquesper
facilitarl’accésal’ocupacióde
lesdonesambmajors
dificultatsd’inserció(dones
víctimesdeviolències,dones
senseexperièncialaborali/o
senseformació,donesa
càrrecdellarsmonomarentals,
donesimmigrades,donesen
edatreproductiva,donesque
degutalestasques
reproductiveshanestatfora
delmercatlaboraldurantun
llargperíode,etc.),posant
mitjansperaquelamancade
recursoseconòmicsnosigui
unabarreraperalaseva
formació.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

Objectiu

Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades
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2.9.Incorporarl’expertesade
donesquehanrealitzattreball
productiuireproductiuno
reconegutenformacionsque
s’ofereixendesde
l’Ajuntamentil’IMETencertes
matèries.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombrededones
incorporadescoma
formadores.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoraciódelaformació.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

2.10.Oferirformacióen
cooperativismeicapacitació
laboral,adreçada
especialmentadones,per
augmentarlasevacapacitat
d’autoorganització.

• Realitzaciódela
formació.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

• Valoraciódel’impactede
laformació.

Curt
termini

Promoció
econòmica

IMET

Promoure
l’apoderament
laboraldeles
dones

2.11.Oferirimantenirserveis
d’assessoramentiorientació
laboralambperspectivade
gènere,queinclogui
informaciósobrelegislació
laboral,adreçatsespecialment
adones.

• Nombredesol·licituds
d’informaciói
d’assessorament.

• Nombre
d’assessoraments
realitzats.

• Valoraciódelaqualitat
del’assessorament.

• Valoraciódel’impactede
l’assessoramento
informaciódonada.

Curt
termini

Promoció
econòmica

IMET

2.12.Promoureaccionsper
potenciarlapresènciadeles
donesenelssindicats,les
taulesdenegociacióparitàries
ienellideratgeempresarial
pertald’incorporarla
perspectivadegènere.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredematerials
editatsodifosos.

• Nombredepersoneso
ensdiana.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

Trencarambla
segregacióper
gèneredel
mercatlaboral

2.13.Promourel’equitatenla
remuneració ielprestigide
professions segregades per
raódel’eixdedesigualtatsexe
-gènere.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredematerials
editatsodifosos.

• Nombredepersoneso
ensdiana.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Llarg
termini

Promoció
econòmica

IMET

Objectiu
Accions Indicadorsd’avaluació Inicide

l’acció
Àrees
implicades

Promourela
conciliació
delsdiferents
tempsi
treballsper
totala
població

2.14.Promoureunestudiper
conèixerlarealitatdelsusos
deltempsalaciutat,elnivell
decorresponsabilitatdeles
donesielshomeseneltreball
reproductiuidecuresi
l’aportaciódeltreball

• Elaboraciódel’estudi.
• Resultatsobtinguts.

Mig
termini

Convivènciai
Equitat
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reproductiual’economiadel
municipi.

2.15.Promourepolítiquesde
tempsdesdel’administració
enprodel’equilibrientreel
tempspersonal,productiuide
curesalaciutat.

• Nombredepolítiques
promogudes.

• Nombred’àrees
implicades.

• Nombredepersones
beneficiàriesdeles
polítiques.

• Valoraciódel’impactede
lespolítiques.

Mig
termini

Convivènciai
equitat

Totesles
àrees

2.16.Implementaratotesles
activitatsqueesfacindesde
l’Ajuntamentmesuresper
facilitarlaparticipaciódeles
personesquetenenalcàrrec
lacurad’altrespersones.

• Nombred’activitatson
s’hanimplantatmesures.

• Nombred’àrees
implicades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoraciódel’impactede
lespolítiques.

Curt
termini

Totesles
àrees

2.17.Promoureaccionsque
generinuncanviculturalenla
concepciódeltreballde
mercatpertrencarambel
presencialisme.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredepersoneso
ensdiana.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

Convivènciai
equitat

2.18.Potenciarmesuresenel
teixitempresarialdeVilanovai
laGeltrúdemilloradela
conciliaciódelstemps,treballs
iespais(reducciódeltemps
detreballdemercat,
teletreball,flexibilitathorària,
ampliaciódepermisos,etc.).

• Nombredemesures
realitzades.

• Nombredepersoneso
ensbeneficiaris.

• Valoraciódel’impactede
lesmesures.

Mig
termini

Promoció
econòmica

IMET

Convivènciai
equitat



184

Objectiu
Accions Indicadorsd’avaluació Inicide

l’acció
Àrees
implicades

Augmentarelgrau
de
corresponsabilitat
ambeltreballde
curesdetotala
població

2.19.Realitzaractivitatsde
formaciói/osensibilització
peratotalapoblaciódel
municipisobrela
necessitatilaimportància
delacorresponsabilitatde
donesihomes,gransi
joves,família,serveisi
administracióeneltreball
reproductiuidecures,
visibilitzantelsbeneficis
queaixòsuposa.

• Nombred’activitats
realitzades.

• Nombredepersoneso
ensdiana.

• Satisfacciódeles
personesassistentsa
lesformacions.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

MigterminiConvivènci
aiequitat

2.20.Mantenirelsgrupsde
paternatgeresponsablei
obrirnousespaisdetreball
delacorresponsabilitati
deconstrucciódela
masculinitathegemònica.

• Nombredegrups
realitzats.

• Nombredepersones
participantsalsgrups.

• Satisfacciódeles
personesassistentsals
grups.

• Valoraciódel’impacte
delsgrups.

CurtterminiConvivènci
aiequitat

Salut

2.21.Potenciaraccionsper
promourel’úsdelpermísde
paternitatentreelshomesi
elseurespectedesdeles
empreses.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredeproductesde
campanya.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

CurtterminiConvivènci
aiequitat

2.22.Realitzaraccionsper
potenciarlesxarxesd’ajuda
mútuaanivelldecuresen
quès’impliquinhomesi
dones.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoraciódel’impacte.

CurtterminiParticipació

Serveis
socials

Adaptarles
escolesbressol
municipalsiles
activitats
educativesales
necessitatsdeles
famílies

2.23.Estudiarla
modificacióiflexibilització
delshorarisdelesescoles
bressolmunicipalsper
oferirdiferentsopcionsque
permetinunmillorequilibri
delstempsdevidadeles
famíliesambinfants;
abaratir-neelscostosi
ampliarelsbaremsde
pagamentsegons
ingressos;iaugmentarel
nombredeplaces.

• Realitzaciódel’estudi
delshorarisicanvis
realitzatsapartirdel
mateix.

• Baixadacostosdeles
escolesiampliaciódels
barems.

• %deplaces
augmentades.

• Satisfacciófamílies.

MigterminiEducació
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Objectiu
Accions Indicadorsd’avaluació Inicide

l’acció
Àrees
implicades

2.24.Promourel’oferta
d’activitatseducativesenel
tempsdelleureassequibles
peratoteslesfamíliesiper
facilitarl’equitatenelsusos
deltemps.

• Nombred’activitats
incorporades.

• Satisfacciódeles
activitatsdelesfamílies.

• Valoraciódel’impacteen
laconciliaciófamiliar.

MigterminiEducació

Augmentari
millorarels
serveispúblics
dirigitsala
gentgrandela
ciutat

2.25.Potenciarimillorarel
serveid’ajuda domiciliària i
generarnousserveisdecuraa
lespersones,millorant-neles
condicions laborals de les
persones que hitreballen i
generanteinesdesuport(App,
espaisdecura,etc.).

• Nombredemillores
introduïdesenelservei.

• Valoraciódelesmillores.
• Nombred’accionsde

milloradelescondicions
laborals.

• Nombred’einesde
suport.

• Valoraciódeleseines
generadesperpart
personesusuàries.

MigterminiServeis
socials

2.26.Obririflexibilitzarles
residènciesielscentresdedia
municipals perquè es puguin
generarprojectesinnovadorsi
nous serveis garantint la
qualitat, la formació i el
compliment de la legislació
laboral.

• Nombred’activitats,
personesiserveis
incorporats.

• Valoraciódeles
activitatsiserveis
incorporades.

MigterminiGentgran

2.27.Ampliarelnombrede
placespúbliquesdeles
residènciesielscentresdedia
perlagentgran,abaratir-neels
costosipromourediferents
serveisiespaisdesd’una
miradadel’envellimentactiu.

• Realitzaciódel’estudi
delshorarisicanvisfets.

• Baixadacostosdeles
escolesiampliaciódels
barems.

• %deplaces
augmentades.

• Nombredeserveisi
activitats
desenvolupades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Satisfacciópersones
usuàries.

MigterminiGentgran

Objectiu
Accions Indicadorsd’avaluació Inicide

l’acció
Àrees
implicades

2.28.Promoureunprojectede
pisostutelatsperadones

• Generaciódelprojecte.
• Nombredepisosi

Llarg
termini

Gentgran
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gransqueviuensoles. personesbeneficiàries.
• Satisfaccióivaloració

delservei.

Garantir
serveisde
cures
professionals
atotesles
persones

2.29.Iniciarunprojectepilot
d’unserveicomunitaride
curesaunbarri,ambpersonal
qualificatiambunincentiu
econòmicpotent,per
revaloritzariprofessionalitzar
eltreballfamiliaridecures.

• Elaboraciódelprojecte.
• Nombredepersones

beneficiàries.
• Valoraciódelprojecte

perpartprofessionalsi
beneficiàries.

Llarg
termini

Serveis
socials

Garantirespais
derespirper
lespersones
cuidadores

2.30.Manteniriaugmentar
espaisdecuracontinuatsde
suportemocionalales
personescuidadoresifacilitar
espaisdesocialitzaciópera
personescuidadoresi
cuidades.

• Nombred’espais
generats.

• Personesparticipantsen
elsdiferentsespais.

• Satisfaccióivaloració
delsespais.

CurtterminiServeis
socials

8.3.Àmbitesportiu

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Incorporari
mantenirla
perspectivade
gènereenl’esport

3.1.Incloureimantenir
laperspectivade
gènereenl’oferta
formativaregladaino
regladapera
professionalsdel’àmbit
esportiu.

• Nombredeformacions
quehaninclòsla
perspectiva.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoraciódelaformació
perpartdelespersones
assistents.

• Valoracióperpartdela
personaformadora.

Curttermini Esportsi
Educació

3.2.Oferirunservei
d’assessoramentales
entitats,lesfederacions
iinstitucionsesportives
perinclourela
perspectivadegènere,
fomentantmesures
equitativesi
coeducatives.

• Nombredesol·licituds
d’assessorament.

• Nombred’ens
assessorats.

• Valoraciódelaqualitatde
l'assessorament.

Curttermini Esports

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades
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3.3.Garantirqueels
centresderecursos
pedagògicsdisposinde
materialssobrela
inclusiódela
perspectivadegènere
enl’àmbitesportiu.

• Nombredematerials
disponibles.

• Nombredepersones
beneficiàriesd’aquests
materials.

• Valoracióqualitativa
d’aquestsmaterials.

Curttermini Esports

Educació

3.4.Promourei
visibilitzarbones
pràctiquesesportives
coeducatives,
equitativesiparitàries
ambperspectivade
gènere,aixícom equips
icompeticionsmixtes.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Percentatged’equipsi
competicionsmixtes.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

Curttermini Esports

3.5.Fomentarla
pràcticaesportiva
infantiliadolescenten
l’àmbiteducatiudes
d’unaperspectivade
gènere,potenciantla
pràcticamixtail’accés
dedonesihomesals
esportstradicionalment
associatsal’altre
gènere.

• Nombredemesures
establertespergarantirla
pràcticaesportivainfantil
desd’unaperspectivade
gènere.

• Nombredepersones
beneficiàries.

Curttermini Esports
Educació

3.6.Inclourecriteris
d’incorporaciódela
perspectivagènereide
ladiversitatsexual,
afectivaidegènereien
contradelesviolències
masclistesiles
LGBTIfòbiesenles
subvencionsdestinades
aentitats.

• Inclusiódelcriteriales
subvencionsperentitats.

• Nombred’entitatsqueel
compleixen.

Curttermini Esports

3.7.Habilitaruntercer
vestuarid’úsprivaten
elsequipaments
esportiusnousi,enels
antics,enlamesuradel
possible.Sinoés
possibleconstruirun
tercervestuari,establir
mesurespergarantirla
intimitatdeles
persones.

• Nombred’equipaments
ambuntercervestuari.

• Mesuresestablertesper
garantirlaintimitatdeles
persones.

Curttermini Esports
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Objectiu

Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Desenvolupar
accionsper
combatreles
desigualtatsde
gènere,els
estereotipsiles
LGBTIFòbiesen
elmónde
l’esport

3.8.Fomentaraccionsi
mecanismesespecíficsque
facilitinl’accésalesdonesals
esportsfederatsenigualtatde
condicions.

• Nombredemesures
establertespergarantirla
pràcticaesportivainfantil
desd’unaperspectivade
gènere.

• Nombredepersones
beneficiàries.

LlargterminiEsports

3.9.Promoureaccionsper
sensibilitzaralesfamíliesper
trencarestereotipsdegènerei
lògiquesbinàriesanivell
esportiu,posantèmfasienla
valoracióigualitàriadela
pràcticaesportivafemeninai
masculina.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredematerials
elaborats.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

CurtterminiEsports

3.10.Mantenirlapromocióde
jornadesesportivespera
infantsiadolescentsamb
perspectivadegènereper
trencarestereotipsdegènerea
nivellesportiu.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

CurtterminiEsports

3.11.Promoureunapolítica
lingüísticainclusivainosexista
quevetlliperlarupturadels
estereotipsdegènereifomenti
laparticipacióequitativadeles
donesidelshomesenla
diversitatd’esportsexistents.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredeproductesde
campanya.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

CurtterminiEsports

Comunicaci
óipremsa

Objectiu

Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades
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3.13.Fomentarunacampanya
dejocnet,depràctiques
respectuosesinoviolentes
ambvalorsassociats
tradicionalmentalsrols
femeninsqueincorpori
missatgesdetolerància0cap
alsexismeilesLGBTIFòbies.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredeproductesde
campanya.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativadela
campanya.

MigterminiEsports

3.14.Incloureaccionsdes
d’unaperspectivadegènere
quepermetintransformarels
espaispúblics(patisd’escoles,
gimnasos,equipament
municipalesportiu...)segregats
anivellsexualenespais
paritaris.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

MigterminiEsports

Educació

8.4.Àmbitdel’espaipúbliciurbanisme

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

Desenvolupar
accionsper
millorar
l’abordatgedeles
violències
masclistesen
l’espaipúblic.

4.1.Formaralsiles
agentsperala
convivènciaperala
deteccióiabordatgede
lesviolències
masclistesiles
LGBTIfòbies.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoracióqualitativade
lesformacionsperpartde
lespersonesassistents.

• Valoracióqualitativai
impactedeles
formacionsperpartdeles
personesformadores.

Curttermini Convivència
iEquitat

4.2.Realitzar
formacions
específiquessobre
urbanismeamb
perspectivadegènere
perpoderplanificardes
d’aquestenfocament.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

Curttermini Convivència
iEquitat

Espaipúblic
iUrbanisme

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

4.3.Desplegarel
Protocolpera
l’abordatgedeles
violènciessexualsen
espaispúblicsid’ocide

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoracióqualitativade

Curttermini Convivència
iEquitat
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VilanovailaGeltrú. lesformacionsperpartde
lespersonesassistents.

• Valoracióqualitativai
impactedeles
formacionsperpartdeles
formadores.

Desenvolupar
accionsper
combatreles
violències
masclistesiles
LGBTIfòbiesen
l’espaipúblic

4.4.Construiruna
xarxad’agents
comunitaris(entitats,
personesresponsables
d’establimentsd’oci)i
formar-losperala
deteccióil’abordatge
delesviolències
masclistesiles
LGBTIfòbiesenels
espaisd’ocinocturn,en
elmarcdelProtocolper
al’abordatgedeles
violènciessexualsen
espaispúblicsid’ocide
VilanovailaGeltrú

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredematerials
elaborats.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Curttermini Convivència
iEquitat

4.5.Vetllarperquèles
activitatsqueesduguin
atermeal’espaipúblic
amblapromocióoel
finançamentde
l’Ajuntamenttinguin
perspectivadegènere,
eliminantlaparticipació
del’Ajuntament
d’activitats
discriminatòries.

• Nombred’activitats
realitzadesambla
promocióoel
finançamentde
l’Ajuntament.

• Nombred’activitatsamb
perspectivadegènere.

• Nombred’activitats
valoradescom a
discriminatòriesiaccions
dutesatermeperpartde
l’Ajuntament.

Curttermini Ajuntament

Convivència
iEquitat

Espaipúblic
iUrbanisme

4.6.Realitzaraccions
perpromourei
sensibilitzarsobre
corresponsabilitaten
l’espaipúblic(potenciar
canviadorsenespais
mixtes,campanyesper
lacorresponsabilitat,
entred’altres)

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredeproductesde
campanya.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

Curttermini Convivència
iEquitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades
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4.7.Modificarla
nomenclatura,
iconografiaisimbologia
del’espaipúblicpertal
quesiguiinclusiva

• Nombredemodificacions
iconogràfiquesi
simbòliquesrealitzades.

• Nombredesímbols
inclusiusafegits.

• Nombredepersonesdel
potencialpúblicdiana.

• Impacteivaloració
qualitativadelesaccions.

Curttermini Cultura

Urbanismei
Espaipúblic

Convivència
iEquitat

Avançarcap
ala
implantació
d’unmodel
urbanísticamb
perspectivade
gènereque
ofereixiseguretat
peradones,
infantsi
adolescents.

4.8.Construiri
implementaritineraris
segursperainfantsi
adolescents.

• Construcciódelsitineraris
segurs.

• Difusiódelsitineraris.
• Nombredepersonesque

elshanrealitzat.
• Valoraciódelsitineraris.

Migtermini Convivència
iEquitat

Espaipúblic
iUrbanisme

4.9.Revisarimillorar
leszonesfosquesdela
ciutat,repensantel
mètoded’il·luminació
delmunicipi,desd’una
perspectivadegènere.

• Revisiódeleszones
fosques

• Revisiódelmètode
d’il·luminació

• Nombredemodificacions
imilloresrealitzades

• Valoracióqualitativa
d’aquestesmillores.

Migtermini Convivència
iEquitat

Espaipúblic
iUrbanisme

4.10.Millorarla
sensaciódeseguretat
delspassos
subterranis,(Coroleu,
MagdalenaMiró)
modificantelements
urbanísticsquegenerin
inseguretatimillorant
lasenyalitzaciódel
municipi.

• Nombred’elements
d’inseguretatdetectats.

• Nombreitipusdemillores
realitzades.

• Nombredesenyals
creades.

• Valoracióqualitativadel
canvienlasensacióde
seguretat

Curttermini Espaipúblic
iUrbanisme

4.11.Revisar
l’ordenançamunicipal
d’obrespermillorarla
transicióentrel’espai
públiciprivat,
construintespais
visibles,sensezones
fosquesivitals.

• Revisiódel’ordenança
municipal.

• Nombred’espais
construïts

• Nombredemillores
introduïdes.

• Valoracióqualitativa
d’aquestesmillores

Curttermini Espaipúblic
iurbanisme

4.12.Incrementarla
presènciade
professionals/dels
cossosdeseguretaten
l’espaipúblicdeforma
proporcionalal
creixementpoblacional.

• Augmentdelapresència
delscossosdeseguretat.

Curttermini Seguretat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

4.13.Potenciarun
serveideminibusos
ambunhorarimés
extensal’actualque

• Incrementdelafranja
horàriarealitzat

• Difusiódelserveide
paradesademanda

Migtermini Espaipúblic
iUrbanisme
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tinguilapossibilitatde
ferparadesademanda
enhorarinocturn.

• Nombredesol·licitudsde
paradaademanda
rebudes.

• Nombredepersones
beneficiàries

• Valoracióqualitativadel
serveiofert

Garantir
l’accessibilitatde
l’espaipúblicamb
perspectivade
gènere

4.14.Revisarla
composicióiubicació
delselementsenl’espai
urbanísticpertalde
garantir-nel’accés,
eliminantbarreres
arquitectòniquesi
visuals.

• Revisiódelacomposiciói
ubicaciódelselementsen
l’espaiurbanístic.

• Nombreitipusdecanvis
realitzats.

Curttermini Espaipúblic
iUrbanisme

4.15.Facilitarl’ús
comunitaridel’espai
públic,potenciant
espaisdevida
comunitària,detrobada
idecuracol·lectiva,
oferintserveisenles
zonesisoladeso
periurbanesmés
residencialsiregulant
l’úsprivatdelsespais
enzonesmassificades.

• Nombred’espaisvitals
construïts.

• Valoracióqualitativa
d’aquestsespais.

• Nombredemesures
reguladores
implementades.

• Valoracióqualitativa
d’aquestesmesures.

Migtermini Espaipúblic
iUrbanisme

Promoureun
modeldevida
sostenible,tanta
nivelleconòmic
com demobilitati
d’habitatge.

4.16.Promocionarel
transportapeu,en
bicicletaoentransport
públic.

• Nombred’accions
realitzadesper
promocionareltransport
sostenible.

• Incrementdelafranja
horàriadelsautobusos.

Migtermini Espaipúblic
iUrbanisme

Objectius Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades
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4.17.Iniciarunprojecte
pilotdebicicletesi
patinetselèctrics
municipals.

• Nombred’accions
realitzadesperainiciarel
programa.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Impacteivaloració
qualitativad’aquestes
accions.

Migtermini Espaipúblic
iUrbanisme

4.18.Elaboraruna
ordenançaderegulació
delserveidetaxisque
promoguillicències
nocturnesiobliguia
oferirunserveimínim
del10-15%enhorari
nocturn.

• Elaboraciódel’ordenança Llargtermini Alcaldia/
Govern

4.19.Regularmesures
perpromourel’accésa
l’habitatgeteninten
comptelaperspectiva
degènere

• Inclusiódemesuresno
discriminatòries.

• Impactedelesmesures
incloses

Curttermini Ajuntament

Espaipúblic,
Urbanismei
Habitatge

4.20.Potenciar
mitjançantaccions
concretesl’habitatge
públic,garantintl’accés
aladiversitatde
famíliesexistents,
especialmentales
famíliesenrisc
d’exclusiósocialcom
lesfamílies
monomarentals.

• Nombred’accions
realitzades

• Nombredepersones
beneficiàriesd’aquestes
accions.

• Valoracióiimpacte
d’aquestesaccions.

Migtermini Espaipúblic,
Urbanismei
Habitatge

Serveis
Socials

4.21.Promocionarl’ús
d’habitatgescompartits
entrepersonesde
diferentsgeneracions
amblasupervisiói
l’acompanyamentper
partdeserveissocials
odelesentitatsqueels
gestionin.

• Nombred’accions
realitzadesper
promocionarels
habitatgescompartits.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Impacteivaloració
qualitativad’aquestes
accions.

Migtermini Espaipúblic,
Urbanismei
Habitatge

Serveis
Socials

Entitats
gestores

Gentgran

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades
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4.22.Iniciarunprojecte
demasoveriaurbana
quepermetirecuperar
habitatgesanticsen
desús.

• Nombred’accions
realitzadesperainiciarel
programa.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Impacteivaloració
qualitativad’aquestes
accions.

Curttermini Espaipúblic,
Urbanismei
Habitatge

4.23.Promoure
l’aprovaciód’una
ordenançaquelimitii
controlilaconcessióde
llicènciesperal’obertura
d’habitatgesd’ús
turístics,pertal
d’equilibrarelparc
d’habitatge.

• Aprovaciódel’ordenança Migtermini Alcaldia/
Govern

8.5. Àmbitdelasalut

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Incorporari
mantenirla
perspectivade
gènereenl’àmbit
delasalutper
oferirunamillor
atenció.

5.1.Realitzarformacions
especifiquessobre
violènciesmasclistesiabús
sexualinfantil,fentdifusió
delsprotocolsirecursos
existentsperamillorarla
sevaintervencióadreçades
aprofessionalsdelasalut.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoracióqualitativade
lespersonesassistents.

• Valoracióqualitativade
lespersones
formadores.

Curt
termini

Convivència
iEquitat

Salut

5.2.Oferirformacions
específiquessobre
perspectivadegènerei
mobilitatdiferencial,que
facilitineinesirecursos
concretsperaatendredes
d’aquestaperspectiva.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoracióqualitativade
lespersonesassistents.

• Valoracióqualitativade
lespersones
formadores.

Curt
termini

Salut

5.3.Potenciaraccions
específiquesperamillorar
laprevenció,detecciói
intervenciósobreelconsum
d’alcoholialtres
substànciesenels
col·lectiusinvisibilitzats
com sónlesdonesgrans.

• Nombredemesures
adoptades.

• Tipusdemesures.

• Impacteivaloracióde
lesmesuresadoptades.

Curt
termini

Salut

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades
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5.4.Crearunserveiper
acolliriatendre
consumidoresfreqüentsen
l’etapaadolescentsque
intervinguidesd’una
perspectivadegènere.

• Creaciódelservei.
• Mantenimentdelservei.
• Nombredesol·licituds

d’acollidaid’atenció.
• Nombredepersones

acollidesiateses.
• Valoracióqualitativade

l’atencióprestadades
d’unaperspectivade
gènere.

MigterminiSaluti
joventut

Desenvolupar
accionspera
garantirelsdrets
delaciutadania
enl’àmbitdela
salut.

5.5.Recolliriferseguiment
delesincidènciesiles
denúnciessanitàries
comunesireiteradesper
motiudediscriminaciósexe
-gènere.

• Nombred’incidències
registradesinotificades.

• Nombredesol·licituds
d’assessorament.

• Nombre
d’assessoraments
realitzats.

• Valoraciódelaqualitat
del’assessorament.

Mig
termini

Salut

Convivència
iEquitat

5.6.Ferdifusiódel’ASSIR
desd’unaperspectivade
gènerequepermetitrencar
amblaideaqueésun
serveid’atenció
exclusivamentperdones.

• Nombredepublicacions
realitzades.

• Nombredemitjans
utilitzats.

• Impacteivaloració
qualitativadeladifusió
realitzada.

Curt
termini

Salut

Convivència
iEquitat

Desenvolupar
accionsper
combatreels
estereotipsde
gènereielseu
efectenegatiuen
lasalutdeles
persones.

5.7.Revisarelscontinguts
delstallersd’educació
sexualperincorporarla
perspectivadegènereila
gestióemocionalambla
finalitatdepromoure
relacionsequitatives,sanes
inoviolentes

• Realitzaciódelarevisió.
• Inclusiódelaperspectiva

degènereenels
continguts.

• Inclusiódelagestió
emocionalenels
contingutsrevisats.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativadels
canvisfets.

Curt
termini

Convivència
iequitat

Totesles
àreesque
duguina
terme
tallers
d’educació
sexual

5.8.Realitzarunacampanya
desensibilitzacióamb
perspectivadegènere
dirigidaalshomespera
promourel’adquisició
d’hàbitssaludablesen
detrimentdels
comportamentsderisc
vinculatsalseurolde
gènere.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredeproductesde
campanya.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

Curt
termini

Convivència
iequitat
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5.9.Potenciaraccionsque
promoguinunesrelacions
sexualssanes,equitativesi
lliuresdepressionsi
prejudicisdegènere
dirigidesatotala
ciutadania.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Impacteivaloració
qualitativadeles
accions.

Curt
termini

Convivència
iequitat

8.6. Àmbitd’acciósocialiciclesdevida

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

Garantirla
transversalitatde
laperspectivade
gènereentotsels
serveisiprojectes
socials.

6.1.Realitzar
formacions
especifiquesalsiles
agentsimplicatsen
l’assistènciail’atenció
alaciutadaniaque
facilitineinesirecursos
peraincorporarla
perspectivadegènere
deformatransversal.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

Curttermini Cultura

Educació

Joventut,
Infànciai
Adolescènci
a

Convivència
iEquitat

Salut

Esports

Escoles
municipals

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

6.2. Formar en
perspectiva de gènere
alsilesagentsperala
convivència.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

Curttermini Convivència
iEquitat

6.3.Establirunservei
d’assessoramentenla
transversalitzacióde
lespolítiquesde

• Creaciódelservei.
• Mantenimentdelservei.

Curttermini Convivència
iEquitat
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gènere.

6.4.Oferirformacions
amb perspectiva de
gènerealespersones
professionals
encarregades de
l’atencióilacuradela
gentgranperdetectar
relacions abusives i
promoure relacions
equitatives.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoracióqualitativade
lesformacionsperpartde
lespersonesassistents.

• Valoracióqualitativade
lesformacionsperpartde
lespersonesformadores.

Curttermini Convivència
iequitat

Espaisdela
gentgran

6.5.Impulsarmesures
específiques per
treballarlaperspectiva
de gènere i les
relacionsequitativesen
els espais de la gent
gran.

• Nombredemesures
impulsades.

• Tipusdemesures
impulsades.

• Nombredepersones
beneficiàries

• Impacteivaloració
qualitativadelesmesures
impulsades.

Curttermini Convivència
iequitat

Espaisdela
gentgran

6.6.Revisartotsels
espaisinfantilsi
juvenilsdelmunicipi
(biblioteques,llars
d’infants,pediatria,etc.)
desd’unaperspectiva
degènereimodificar
aquestsespaisielseu
contingutenelcasque
siguinecessari.

• Nombreipercentatge
d’espaisinclusius.

• Nombredematerials
inclusius.

• Nombredematerials
informatiusespecífics.

• Nombredepersones
beneficiàries.

Curttermini Totesles
àrees

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

Garantirun
abordatge
adequaten
situacionsde
violències
masclistes.

6.7.Realitzar
formacions
especifiquessobre
violènciesmasclistes
alsagentsimplicats
(ServeisSocialsBàsics,
EAIA,Serveisper
menorstutelats,entre
d’altres)quepermetin
detectarsituacionsde
violènciamasclistai
intervenir-hi.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

Curttermini Convivència
iEquitat
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6.8.Construirunequip
especialitzaten
violènciesmasclistes
dinsdelsServeis
SocialsBàsicsque
s’encarreguinde
l’atencióiladerivació
delespersonesque
pateixenoexerceixen
violènciesmasclistes.

• Creaciódel’equip.
• Mantenimentdel’equip.

Curttermini Convivència
iEquitat
Serveis
Socials

Desenvolupar
accionsper
combatreles
desigualtats
existentsdes
d’unaperspectiva
degènere.

6.9.Continuar
potenciantcampanyes
desensibilitzaciópera
trencarambles
desigualtats
ocasionadespel
sistemasexe-gènere.

• Nombredecampanyesde
sensibilitzaciórealitzades.

• Nombredecampanyes
queinclouenla
perspectivadegènere.

• Poblaciódiana
beneficiada.

• Valoraciódeles
campanyesrealitzadesi
delseuimpacte.

Curttermini Convivència
iEquitat

6.10.Fercampanyes
dirigidesarevaloritzar
lestasques,valorsi
actitudsassociades
tradicionalmentalrol
femeníialconceptede
feminitat.

• Nombredecampanyes
realitzades.

• Materialobtingut.
• Poblaciódiana

beneficiada.
• Valoraciódeles

campanyesrealitzadesi
delseuimpacte.

Curttermini Convivència
iEquitat

6.11.Promoureespais
detrobada
intergeneracionalsper
taldedesmitificarels
modelsd’èxit
patriarcalsiabordarla
masculinitatdesd’una
perspectivano
hegemònica.

• Elaboraciódel’estudi.
• Resultatsobtinguts.

Curttermini Convivència
iEquitat

Escoles
municipals

Gentgran

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

6.12.Promoureespais
detrobada
intergeneracionalsala
ciutatperafavorirla
inclusiódelagentgran,
especialmentdeles
dones.

• Nombred’accions
realitzadesperpromoure
espaisdetrobada
intergeneracionals.

• Nombred’espais
intergeneracionalsen
funcionament.

• Nombredepersonesque
hihaparticipat.

• Valoracióqualitativa
d’aquestsespaisperpart
delespersonesusuàries

Migtermini Convivència
iEquitat

Gentgran

Infància,
Adolescènci
aiJoventut

Escoles
municipals
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6.13.Construiruncasal
dejovesquepotenciïel
treballambjovesdes
d’unaperspectivade
gènere,creantespais
socialsd’ocii
entretenimentamb
aquestaperspectiva.

• Construcciódelcasal.
• Difusiódelcasal.
• Nombred’espaisd’ocii

d’entretenimentcreats.
• Nombredesol·licitudsper

participard’aquests
espais.

• Nombredejovesquehi
hanparticipat.

• Valoracióqualitativadel
casalidelsespaiscreats.

Migtermini Convivència
iEquitat

Educació

Joventut,
Infànciai
Adolescènci
a

6.14.Promoure
l’habitatgesocial(pisos
compartits,espais
comunitaris,entre
d’altres)pera
situacions
d’emergènciasocial,
tantensituacionsde
violènciamasclista
com enaltres
situacionsengeneral.

• Nombred’accionsfetes
perpromourel’habitatge
social.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredesol·licituds
rebudes.

• Nombredepersonesque
l’hanutilitzat.

Curttermini Serveis
Socials

6.15.Donaralcriteride
lamonomarentalitatun
pesmajorenles
concessionsd’ajudes
municipals,tant
econòmiquescom
alimentàriesi
residencials.

• Incrementdelpesdel
criteride
monomarentalitatperala
concessiódelesajudes
municipals.

Curttermini Ajuntament/
secretaria
general

Serveis
Socials

8.7. Àmbitdeparticipacióicultura

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

Incentivar
l’associacionisme
feministaidonar
veualesentitats
feministesa
l’horad’elaborar
polítiques
municipals

7.1.Promoureidonar
suportcom a
administracióales
entitatsfeministeside
novesmasculinitats.

• Nombred’accionsde
suportrealitzades.

• Nombred’entitats
beneficiàries.

• Tipusdesuportatorgat
• Valoraciódelsuportrebut

perpartdelesentitats.
• Valoracióperpartdela

personaassessora.

Curttermini Convivència
iEquitat

Participació,
Cooperaciói
Agermanam
ents
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7.2. Mantenir la
participació ila bona
entesa del moviment
feministaeneldisseny
i l’aplicació de les
polítiques municipals
entotselsàmbits.

• Nombred’accionsque
se’nderiven.

• Graudeparticipaciódeles
entitatsenlespolítiques.

• Satisfacciódelesentitats
feministesambles
polítiquesmunicipals
dutesaterme.

•

Curttermini Convivència
iEquitat

Comissió
interdeparta
mental

Totesles
àrees

Promourela
incorporaciódela
perspectivade
gènereila
igualtatdegènere
enl’àmbitlaborali
elteixit
associatiu.

7.3Generarmesures
pergarantirlainclusió
delaperspectivade
gènereentotsels
processosparticipatius.

• Nombredemesures
generades.

• Tipusdemesures
generades.

• Valoracióiimpactedeles
mesuresgenerades.

Curttermini Convivència
iEquitat

7.4Establirimantenir
criterisperlainclusió
delaperspectivade
gènereideladiversitat
sexual,afectivaide
gènereenles
subvencionsaentitatsi
cessiód’espais.

• Inclusiódelcriterienles
subvencionsaentitatsila
cessiód’espais.

• Nombred’entitatsqueel
compleixen.

Curttermini Convivència
iEquitat

7.5.Establirmesures
pergarantirlaparitat,a
nivellverticali
horitzontal,tantenles
entitatscom enaltres
institucionspròpiesde
l’àmbitdelacultura.

• Nombreitipusde
mesuresestablertes.

• Nombredepersones
beneficiàries

• Valoracióiimpactedeles
mesuresestablertes.

Curttermini Cultura

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

7.6.Oferir
assessoramenti
formacióalesentitats
perquèincorporinla
perspectivadegènere.

• Nombredesol·licituds
d’assessorament.

• Nombred’entitats
assessorades.

• Valoraciódelaqualitatde
l’assessorament.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perlespersones
assistents.

• Valoracióperlapersona
formadora.

Curttermini Convivència
iEquitat
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7.7.Incorporar
formacionssobre
perspectivadegènere
enelpladeformacióde
lesentitatsi
associacions.

• Nombredeformacions
incorporades

• Nombredeformacions
sol·licitadesperles
entitats.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Valoraciódel’impacte
d’aquestesformacions.

Migtermini Convivència
iEquitat

Garantirla
perspectiva
feministaila
igualtatdegènere
enlaprogramació
cultural
municipal.

7.8.Promouremesures
perassolirlaparitat
d’homesidonesenla
programaciócultural
municipal.

• Nombredemesures
promogudes.

• Valoracióiimpacte
d’aquestesmesures.

Curttermini Convivència
iEquitat

Cultura

7.9.Donarsuporta
projectesdedones
creadores(perexemple,
suportinstitucional,
subvencions,facilitar,
suportformatiu,entre
d’altres),promovent
l’autoriafemeninaenla
culturail’artamb,per
exemple,premis
artísticsadreçatsa
dones.

• Nombreitipusdesuports
donats.

• Nombredeprojectes
d’autoriafemenina
potenciats

• Nombreitipusdepremis
artísticsadreçatsadones
creats.

• Valoracióiimpactedel
suportfacilitat.

Curttermini Cultura

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

7.10.Incorporarla
perspectivadegènere
enlaprogramació
culturaldelesactivitats
realitzadesofinançades
perl’Ajuntament,
generantaccionspera
implementar-la.

• Nombred’activitats
realitzadesper
l’ajuntamentamb
perspectivadegènere.

• Nombred’activitats
finançadesper
l’Ajuntamentamb
perspectivadegènere.

• Accionsrealitzadesper
implementarlaperspectiva
degènere.

• Valoracióiimpactedeles
accionsrealitzades.

Curttermini Cultura
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7.11.Adoptarmesures
desdel’administració
queevitinespectaclesi
activitatsd’ociamb
contingutssexistesi
LGTBIfòbics,fomentant
lesactivitatsdesd’una
perspectivafeminista
quetransforminles
tradicionsiincloguin
referentshistòrics
diversos.

• Nombredemesures
adoptades

• Nombred’espectaclesi
activitatsd’ocicancel·lats
percontingutsexistai/o
LGBTIfòbic.

Curttermini Cultura

Recuperarla
memòriahistòrica
delalluitaperla
igualtatdegènere

7.12.Promoureaccions
perrecuperarla
memòriahistòricadeles
donesileslluites
feministesamb,per
exemple,rutesurbanes
ambnomsdedones,
plaquesaedificis,entre
d’altres.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Valoracióiimpactedeles
accionsrealitzades

Migtermini Cultura

7.13.Garantirl’accésa
unfonsdocumentalde
gènerealesbiblioteques
iarxius,promocionant
ambunaadequada
difusióactivitats
permanents.

• Difusiódelesactivitatsi
delfonsdocumental

• Existènciad’unaguia.
• Nombredetítolscitats.
• Nombredetítolsdelfons.
• Nombred’activitatsdutes

aterme.
• Nombredeparticipantsen

lesactivitats.
• Valoraciódelesactivitats.

Migtermini Biblioteques

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

7.14.Promourela
recercaquerecuperii
visibilitzilesdonesdel
municipi,creantun
premiderecerca
d’històriadelaciutat
sobrelavisibilitzacióde
figuresfemenines.

• Nombreitipusd’accions
fetesperapromourela
recercahistòricaamb
perspectivadegènere

• Creaciódelpremide
recercad’històriasobrela
visibilitzaciódelesfigures
femeninesdelaciutat.

• Nombredepersones
participants.

• Valoracióiimpactedeles
accionsrealitzades.

Migtermini Cultura
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7.15.Inclourela
perspectivadegènere
enelsprojectesquees
duenatermeenl’àmbit
delamemòriahistòrica.

• Nombred’accionsi
projectesquela
incorporen.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoraciódelesaccions.

Curttermini Cultura

8.8. Àmbiteducatiuidellleure

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

Avançarcapala
implantaciód’un
modelcoeducatiu
alesescolesi
entitatsdelleure
delaciutat

8.1.Construiri
implementaritineraris
educatiusdeformació
coeducatiusdel0als
18anysquepermetin
trencarambles
relacionsdepoder
patriarcaldeforma
proactiva.

 Construcciódels
itinerariseducatius.

 Difusiódelsitineraris.
 Nombrededemandes

delsitineraris.
 Nombredepersones

queelshanrealitzat.
 Valoraciódels

itineraris.

Migtermini Convivència
iEquitat

Educació

Escoles
municipals

8.2.Generarrecursosal
municipi(en
col·laboracióambaltres
institucions)que
ofereixinformació
relacionadaamb
l’educació,l’atencióiles
curesiqueatenguin
l’altademandaexistent
delmunicipi.

 Nombreitipusde
contactesfetsamb
altresinstitucionsper
generarelsrecursos.

 Nombrederecursos
generats.

 Valoracióqualitativa
delsrecursos.

Migtermini Educació

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

8.3.Potenciarla
perspectivadegènere
enelsespais
d’orientacióvocacional
(FiraZonaE)per
trencarlasegregació
sexualenelsestudis
posteriorsal’educació
obligatòria.

 Nombred’accions
realitzades

 Nombredianade
persones
beneficiàries

 Valoracióiimpacte
d’aquestesaccions.

Migtermini Educació

Convivència
iEquitat
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8.4.Realitzarun
projectederevisiódela
construccióil’úsdels
patisialtresespais
escolarsdesd’una
perspectivadegènere
pertald’eliminarles
activitats,joguines,
jocs,materials,
llenguatgeisimbologia
sexistesifomentarla
pràcticaeducativa,
lúdicailingüística
igualitàriaquepotenciï
valorsderespecte,
equitaticooperació.

 Nombreitipus
d’accionsrealitzades.

 Nombredejocs,
joguinesiactivitats
sexisteseliminades.

 Nombredejocs,
joguinesiactivitats
ambperspectivade
gènere
implementades.

 Nombredemillores
introduïdesenla
simbologiaiel
llenguatgedeles
escolesielsseus
espais.

Migtermini Escoles

Convivència
iEquitat

8.5.Manteniriampliar
elcatàlegdetallers
sobreautoestima,
gestiódeconflictes,
respectealadiversitat,
gestióemocionalales
escolesamb
perspectivadegènere
peratoteslesescolesi
etapesvitals.

• Nombredetallersafegits
alcatàleg.

• Nombredesol·licituds
rebudes.

• Nombredianade
personesassistentsals
tallers.

• Valoraciódelstallersper
partdelespersones
assistents.

• Valoracióperpartdeles
personestalleristes.

Curttermini Educació

Convivència
iEquitat

8.6.Promourela
sensibilitzaciódeles
escolessobrela
maternitatilapaternitat
adolescentpertal
d’establirmesuresque
facilitinlaconciliació
com,perexemple,
l’adaptaciócurricular.

• Nombreitipusd’accions
realitzades.

• Valoracióiimpacte
d’aquestesaccions.

Migtermini Educació

Escoles

Convivència
iEquitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

8.7.Promoureuna
miradacoeducativaen
lesactivitatsdeles
AFES.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombred’activitatsfetesi
percentatged’activitats
ambperspectivade
gènereicoeducativa.

Curttermini Educació

Escoles
municipals

Convivència
iEquitat
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Capacitaralsiles
professionalsde
l’àmbiteducatiui
dellleureper
incorporarla
perspectivade
gènereiper
prevenir,detectar
iinterveniren
casosde
violències
masclistes.

8.8.Oferirformació
específicaenl’àmbit
educatiusobre
violènciesmasclistes,
LGBTIfòbiesper
incorporarlamiradade
gènereenl’orientació
professional.

• Nombred’accions
formativesrealitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perpartdelespersones
assistents.

• Valoracióperpartdela
personaformadora.

Curttermini Educació

Escoles
municipals

Desenvolupar
accionsper
combatreles
violències
masclistesiles
manifestacions
deLGBTIfòbiaen
l’àmbitescolari
dellleure.

8.9.Oferir
assessorament,
orientacióiformació
específicaal
professoratialtres
figureseducativesde
referènciasobre
violènciesmasclistes,
LGBTIfòbiesqueelshi
ofereixieinesperfer
detecció,
acompanyamenti
derivació.

• Nombred’accions
realitzades.

• Nombredepersones
participantsenles
formacions.

• Valoraciódelaformació
perpartdelespersones
assistents.

• Valoracióperpartdela
personaformadora.

Curttermini Educació

Escoles
municipals

8.10.Oferirformacions,
tallersixerrades
especifiquesenequitat
degènereimpartides
peragentsd’igualtaten
lestutoriesescolars.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredeparticipantsen
lesformacions.

• Valoraciódelaformació
perpartdelespersones
assistents.

• Valoracióperpartdela
personaformadora.

Curttermini Educació

Convivència
iEquitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

8.11.Promourefigures
referentsdeprevenció,
deteccióiintervenció
dinsdelesescolesper
gestionarsituacionsde
violènciesmasclistesi
LGBTIfòbies,oferint-los
formacióperafer-ho.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredefigures
referentsperescola.

• Nombredesituacionsde
violènciesmasclistesi
LGBTIfòbiques
gestionades.

• Valoraciódeles
formacionsperpartdeles
personesassistents.

• Valoraciódeles
formacionsperpartdela

Migtermini Educació

Convivència
iEquitat
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personaformadora.
• Valoracióiimpactedeles

figuresreferentsenles
escoles.

8.12.Elaborarunaguia
ambeines,
recomanacionsi
recursosmunicipals
sobreprevenció,
deteccióiintervenció
encasosdeviolències
masclistes,
LGTBIfòbiesiabusos
sexualsperaagents
educatius.

• Elaboraciódelaguia.
• Nombredianade

personesbeneficiàries.
• Valoracióiimpactedela

guia.

Migtermini Educació

Convivència
iEquitat

8.13.Ferdifusiódeles
guies,llibresirecursos
coeducatiusexistents
enmatèriadegènerei
posar-losaccessibles
enformatvirtual.

• Difusiórealitzada.
• Nombrederecursos,

guiesillibresaccessibles
enformatvirtual.

• Nombredianade
personesbeneficiàries.

Curttermini Educació

Convivència
iEquitat

8.9. Àmbitdelacomunicacióidelsmitjansdecomunicació

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

Garantiruna
comunicacióiuns
mitjansde
comunicacióamb
perspectivade
gènere,lliures
d’estereotips,rols
idesigualtatsde
gènere

9.1.Incorporarla
perspectivadegènere
enelsmitjansde
comunicaciópúblics
locals,donantuntracte
igualitariahomesi
dones,lliuredesexisme
ipromoventreferents
degènereidefamílies
diversos.

 Nombredereferents
masculinsifemenins
enelsmitjans.

 Nombredereferents
LGTBIenelsmitjans

 Nombredereferents
defamíliesdiverses
enelsmitjans.

Migtermini Comunicaci
óipremsa
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9.2.Realitzar
formacions
específiquesalsiles
professionalsdels
mitjansdecomunicació
públicslocalsqueelshi
ofereixieinesirecursos
perinclourela
perspectivadegènere
enelseuàmbitlaboral.

 Nombrede
formacions
realitzades.

 Nombredepersones
assistents
beneficiàries.

 Valoraciódela
formacióperpartde
lespersones
assistents

 Valoraciódela
formacióperpartde
lapersona
formadora.

Curttermini Comunicaci
óipremsa

9.3.Oferirunservei
d’informaciói
assessoramentals
mitjansdecomunicació
perorientarsobrela
inclusiódela
perspectivadegènere
desdel’Ajuntament.

 Nombredesol·licituds
d’informaciói
d’assessorament
rebudes.

 Nombre
d’assessoraments
realitzats.

 Valoraciódela
qualitatde
l’assessoramentfet.

Curttermini Comunicaci
óipremsa

9.4.Establirmesuresi
acordspertalde
millorareltracte
informatiudeles
notíciesrelacionades
ambviolències
masclistesi
LGBTIfòbies.

 Nombreitipusde
mesuresrealitzades

 Nombred’acords
presos.

 Valoracióqualitativai
impacted’aquestes
mesuresiacords.

Migtermini Comunicaci
óipremsa

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicidel’accióÀrees
implicades

9.5.Promouremesures
perassoliruna
presènciaparitària
entrehomesidonesen
elsmitjansde
comunicaciópúblics
localsentotsels
programesiseccions,
evitantlareproducció
d’estereotipssexistes.

• Nombredemesuresfetes
• Nombred’homesi

percentatgedetemps
ocupatenelsmitjansde
comunicació,segons
programesiseccions

• Nombrededonesi
percentatgedetemps
ocupatenelsmitjansde
comunicació,segons
programesiseccions.

Migtermini Comunicaci
óipremsa

9.6.Mantenirladifusió
deguies,recursosi
recomanacionsa

• Nombrededifusionsfetes
• Nombredevisualitzacions

delmaterialon-line.

Curttermini Comunicaci
óipremsa
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personesprofessionals
delsmitjansde
comunicaciósobreel
tractamentdenotícies
relacionadesamb
violènciesmasclistesi
degènere,ampliant-la
alpersonalde
l’administracióifent-la
accessibleenformaton
-line.

• Nombredepersonesde
l’administracióquehan
rebutladifusió.

• Valoracióqualitativade
lesguiesidelsrecursos
oferts.

9.7.Revisarlaregulació
delsmitjansde
comunicaciópúblics
perafegirclàusulesi
criterisd’incorporació
delaperspectivade
gènere.

• Inclusiódeclàusules.
• Inclusiódecriteris.
• Valoracióiimpacte

d’aquestesclàusulesi
criteris.

Curttermini Comunicaci
óipremsa

8.10.Àmbitdelesviolènciesmasclistes

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Desenvolupar
accionspera
prevenir,informar
isensibilitzar
sobreviolències
masclistesala
ciutadania.

10.1.Elaborarifer
difusiódebutlletinsi
cartellssobreelsdrets
quetenenlesdones
quepateixenohanpatit
violènciamasclista,la
possibilitatd’emetre
unadenúnciaiels
documentsnecessaris
perafer-hoiel
funcionamentdel
procésjudicial.

• Nombred’accions
realitzades(butlletins,
cartells...)

• Nombredematerials
elaborats

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

Curttermini Policia
Local

Convivència
iEquitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

10.2.Ferdifusió,
mitjançantcartellso
fulletons,delsrecursos
existentsenmatèriade
violènciamasclista,
dirigintlainformació
especialmentala
poblaciójove.

• Nombred’accions
realitzades(butlletins,
cartells...)

• Nombredematerials
elaborats

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

Curttermini Convivència
iEquitat



209

10.3.Impulsar,
desenvolupari
promoureaccionsde
prevenciói
sensibilitzaciódeles
violènciesmasclistesi
lesLGBTIfòbiescom
campanyesalcarrer,
tallersalesescoles,
formacionsa
empreses,entre
d’altres.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredematerials
elaborats.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesaccions.

• Valoraciódel’impactede
lesaccions.

Curttermini Convivència
iEquitat

10.4.Oferirformació
sobreviolències
masclistesales
famíliesiAFAspertal
quepuguinpreveniri
detectarsituacionsde
violènciamasclistaen
elsseusfillsifillesaixí
com einespera
abordar-ho.

• Nombredeformacions
sol·licitades.

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoraciódelaformació
perpartdelespersones
assistents.

• Valoracióperpartdela
personaformadora.

Curttermini Convivència
iEquitat

10.5.Potenciaraccions
dirigidesalapoblació
masculinaque
promoguinla
construcciódenoves
masculinitats,com
l’elaboraciód’una
campanyaqueexpliqui
lesconseqüències
negativesdelsistema
sexe-gènere-sexualitat
peraells.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Nombredematerialsi
producteselaborats.

• Nombredepersonesdel
potencialpúblicdiana.

• Impacteivaloració
qualitativadelesaccions.

Curttermini Convivència
iEquitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

Millorarla
seguretatdeles
donesal’espai
públic

10.6.Promoureaccions
dirigidesapotenciarla
seguretatdel’espai
públic(enllumenat,
autobusosamb
paradesalternatives...)
peralesdones.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Impacteivaloració
qualitativadelesaccions.

Migtermini Alcaldia/
Govern

Urbanisme,
seguretati
habitatge
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Garantiruna
adequada
intervencióamb
lesdonesifillsi
fillesquepateixen
ohanpatit
violència
masclista.

10.7.Elaboraridifondre
qüestionarisespecífics
dedetecciódeles
violènciesmasclistes
peralsequips
professionalsdecada
àmbitimplicatenel
procés(cossosde
seguretat,CAP,
professorat,entre
d’altres).

• Nombredeqüestionaris
realitzats.

• Nombred’accionsde
difusiórealitzades.

• Valoracióqualitativadels
qüestionaris.

Migtermini Convivència
iEquitat

Serveis
Socials

Salut

Policia
Local

Escoles
municipals

10.8.Oferirformació
continuada,sobre
violènciesmasclistes
(especialitzadaiamb
perspectivadegènere)
atoteslesàreesque
intervenenambles
personesquela
pateixeni/o
l’exerceixen(Serveis
Socials,EAIA,EATAF,
entred’altres).

• Nombredeformacions
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Valoracióqualitativade
lespersonesassistents.

• Valoracióqualitativadela
personaformadora.

Curttermini Convivència
iEquitat

Serveis
Socials

Salut

Policia
Local

Escoles
municipals

10.9.Oferirunservei
municipald’atenció
psicològicai
assessoramentjurídica
dones,infantsi
adolescentsquehan
patitopateixen
violènciamasclista,
ampliantelservei
existent.

• Nombredesol·licituds
d’atenciói
d’assessoramentrebudes.

• Nombredepersones
atesesiassessorades.

• Valoracióqualitativadel
funcionamentdelservei.

Migtermini Convivència
iEquitat

Policialocal

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

10.10.Mantenirgrups
desuportiactivitatsper
adonesquehanviscut
situacionsdeviolència
masclistaquetrenquin
l’aïllamentdelesdones
ipromoguinla
construcciód’unaxarxa
desuportàmplia.

• Nombredegrupsde
suportrealitzats.

• Nombreitipusd’activitats
realitzades.

• Nombredepersones
assistents.

• Nombredepersones
beneficiàries.

• Valoracióqualitativade
lesdonesassistentsals
grupsialesactivitats.

• Valoracióqualitativade

Curttermini Convivència
iEquitat
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lesprofessionalsquehan
dutatermeelgrupi/oles
activitats.

10.11.Oferirunservei
municipald’atenció
psicològicai
assessoramentjurídica
donesifillsifillesque
hanpatitopateixen
violènciamasclistaque
col·laboriestretament
amblapolicialocalper
amillorarlaprotecció
delesdonesatravés
d’unaaplicaciód’avís.

• Nombredecoordinacions
realitzadesentreserveis.

• Nombredepersones
atesesconjuntament.

• Valoracióqualitativadel
treballconjunt.

Migtermini Convivència
iequitat

Policialocal

10.12.Incorporaruna
treballadorasocialo
unaeducadorasocialal
serveid’equitat.

• Inclusiódelatreballadora
socialol’educadora
social.

Curttermini Convivència
iEquitat

10.13.Modificarels
espaisd’atenció
d’urgènciaadones
víctimesdeviolències
masclistespera
adaptar-losales
necessitatsdeles
maresidelsseusfillsi
filles,revisanttambé
elsrègimsdelescases
d’acollida.

• Tipusdenecessitats
detectades.

• Nombredemodificacions
realitzadesperaadaptar
l’espaid’urgència.

• Nombreitipusd’accions
fetesperarevisarels
règimsdelescases
d’acollida.

Curttermini Convivència
iEquitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

10.14.Iniciarunprojecte
depisostutelatspera
donesifillsifillesque
hanviscutviolència
masclistaiestrobenen
riscoenunasituació
d’emergènciasocial.

• Nombred’accions
realitzadesperainiciarel
projecte.

• Tipusd’accions.
• Producteobtingut

d’aquestesaccions.
• Impacteivaloració

qualitativa.

Migtermini Convivènciai
Equitat
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10.15.Revisariavaluar
elfuncionamentdel
circuitcontrales
violènciesmasclistes,
establintmesurespera
millorarlacoordinació
entreelsequips
professionals
intervinents.

• Realitzaciódel’avaluació.
• Nombredemesures

realitzadesperamillorarla
coordinació

• Valoracióqualitativadela
coordinaciódelsagents
implicats.

Curttermini Convivènciai
Equitat

PoliciaLocal

Salut

Serveis
Socials

Escoles
municipals

10.16.Revisari,sical,
millorar,elsprotocols
d’actuaciódelapolicia
localenmatèriade
violènciesmasclistes,
incidintenla
importànciadelbon
tracteilacuracapales
donesateses.

• Realitzaciódelarevisiódel
protocol.

• Nombreitipusdemillores
realitzades.

• Impacteivaloració
qualitativadelarevisiói
actualitzaciódelprotocol.

Curttermini Convivènciai
Equitat

Policialocal

10.17.Revisariampliar
lesajudeseconòmiques
peradonesquehagin
patitopateixinviolència
masclistaiestrobinen
situaciódeprecarietat.

• Realitzaciódelarevisió.
• Nombred’ajudes

econòmiquesampliades.

Curttermini Convivènciai
Equitat

10.18.Mantenirla
prevenciósobre
mutilaciógenital
femeninaanivell
municipal,ampliantels
recursosdecooperació
ambelspaïsosd’origen
peralaprevenció,
deteccióiintervenció
d’aquestaviolència
masclista.

• Nombred’accions
realitzades.

• Tipusd’accions
realitzades.

• Productesobtinguts.
• Poblaciódianadela

prevenciórealitzada.
• Impacteivaloració

qualitativad’aquestes
accions.

• Nombrederecursos
ampliats.

Migtermini Convivènciai
Equitat

Objectiu Accions Indicadorsd’avaluació Inicide
l’acció

Àrees
implicades

10.19.Estudiarla
viabilitatd’oferirun
serveid’atencióahomes
agressors.

• Realitzaciódel’estudi.
• Encasdeserpossible,

accionsempresespera
l’establimentdelservei.

Migtermini Convivènciai
Equitat
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10.20.Establirun
programadesuporti
curesperalespersones
professionalsque
intervenenambles
dones,infantsi
adolescentsque
pateixenohanpatit
violènciamasclista.

• Construcciódelprograma.
• Permanènciadel

programa.
• Nombredepersones

assistents.
• Valoracióqualitativadel

programaperpartdeles
personesassistents.

• Valoracióqualitativadel
programaperpartdeles
personesexecutores.

Migtermini Convivènciai
Equitat

10.21.Generariestablir
mesuresconjuntament
ambInspecciódetreball
perdetectarsituacions
dediscriminació
masclistaiimpedir-les.

• Nombreitipusdemesures
establertes.

• Coneixementiseguiment
delesmesures.

• Nombredequeixes
recollides.

Curttermini IMET

Garantiruna
adequada
intervencióamb
lespersones
LGBTIque
pateixenohan
patitsituacionsde
violència.

10.22.Mantenirelservei
psicològicd’atencióa
lespersonesLGBTIi
ampliar-loperatendre
situacionsdeviolència
enlesrelacions
afectives.

• Permanènciadelservei.
• Ampliaciódelservei.
• Nombredepersones

assistents.

Curttermini Convivènciai
Equitat

10.23.Revisari,sical,
millorarelsprotocols
d’actuaciódelapolicia
localenmatèriade
LGBTIfòbia.

• Realitzaciódelarevisiódel
protocol.

• Nombreitipusdemillores
realitzades.

• Impacteivaloració
qualitativadelarevisiói
actualitzaciódelprotocol.

Curttermini Convivènciai
Equitat
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8.11.Accionsd’àmbitsupramunicipal

A continuació,es presenta un reculld’accions que donen resposta a les diferents

necessitatsdetectadesaVilanovailaGeltrúiquehanemergitcom apropostesalllargde

l’elaboraciódelPla,peròquenosóncompetènciadel’Ajuntament,perlaqualcosanohanestat

recollidesenelsanteriorsapartats.Caldràinstarelsòrganspertinentsencadacasperexecutar-

les.D’altrabanda,lesaccionsrelacionadesamblespersonesLGBTIs’inclouenenelPlaLocalper

alaDiversitatAfectiva,SexualideGènere.

Organització municipal,comunicació itransversalització de les

polítiquesdegènere

 Promoureenlesinstal·lacionsdel’administracióielsserveispúblicsdelaciutat,sempre

quesiguipossibleienespaisdeseguretat,untercerlavaboneutre.

 Promourequetoteslesreformesilaconstrucciód’equipamentsnous,quenodepenguin

del’Ajuntament,siguininclusiusambladiversitatsexual,afectivaidegènereanivell

d’instal·lacions.

Àmbitdel’esport

 Elaborarunacampanyaanivellautonòmicoestatalpervisibilitzarreferentsfemeninsen

l’àmbitdel’esport.

 Promourelamodificaciódelesnormativesdelesfederacionsperaquesiguininclusivesi

equitatives.

 Aplicarmesuresperevitaractesdeviolènciaidiscriminaciómasclistacontralesdonesen

activitatsesportivesqueesdesenvolupinalmunicipi,perònosiguincompetènciade

l’Ajuntament.

Àmbitdelasalut

 Implementarmesuresperprotegirlaintimitatiintegritatdelesdonesquepateixenohan

patitviolènciesmasclistesenelscentresdesalut.
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Àmbiteducatiu

• Promoureidifondrellibresdetext,lecturesinclusivesimaterialssobrediversitatsexual,

afectivaidegènerealesescolespúbliquesdelmunicipiquevisibilitzinlesdonesilarealitat

diversadelespersonesLGBTI.

• Formaralpersonaldocentilarestadeprofessionalsquetreballenenl’àmbiteducatiu,

pertalqueincorporinlaperspectivadegènereenlessevestasquesitinguineinesperdetectar

icombatrelessituacionsdeviolènciesmasclistesqueesprodueixinenelsseuscentres.

• Incorporarnous recursos sobre la temàtica de coeducació igènere alCentre de

RecursosPedagògicsidifondre’lsentreelscentresescolars.

• Modificarelcurrículum escolarielsmaterialsescolarsperlainclusiódelaperspectiva

deladiversitatsexual,afectivaidegènere,incorporanteltreballreproductiuidecuresde

formatranversalieducantenlacorresponsabilitat.

• Establirunsistemaperahomologarlesentitatsiempresesproveïdoresdelaformació

alscentreseducatiusendiversitatsexualidegènereenl’àmbitescolar,validantelscontinguts

ilametodologiaempradaiestablintsistemesd’avaluació.

• Elaborarunestudisobrelasituaciódeviolènciesmasclistesalscentreseducatiusde

Catalunyaiferunseguimentdel’evolució.

Àmbitdelesviolènciesmasclistes

• Dotardemajorsrecursosid’ajudeseconòmiquesalesdonesialsseusfillsifillesque

haginpatitopateixinviolènciamasclistaiqueestrobinenunasituaciódeprecarietat.

• Crearunserveid’acompanyamentemocionalperalesdonesquepateixenohanpatit

violènciesmasclistesde24hores.

• Formaralpersonaldelajudicaturaenmatèriadeviolènciamasclista.

• Creardispositiusadequatsperala prevenció,detecció iintervenció encasosde

matrimonisforçats.
• Implementarmesuresperprotegirlaintimitatiintegritatdelesdonesquepateixenohan

patitviolènciesmasclistesenlesdependenciespolicialsijudicials.
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9. Governançadelpla

LagovernançadelPlaincorporamecanismesdegestiótantperalaimplementaciódelPla

com peralseuseguimentiavaluació.

Implementació

CadaàreaimplicadaenelPlad’accióvetllaràperimplementarlesaccionsacordadesper

aassolirelsobjectiusestablertsi,enlamesuradelpossible,enelsterminispautats.Durantla

implementaciódelPla,estreballaràperestablirunacoordinacióentretotselsactorsdelconsistori

responsablesdeduratermelesactuacions.Desdel’EspaiEquitat,esdinamitzaranelsespaisde

coordinacióidiàleginterdepartamentalsnecessarisis’assessoraràlesàrees,departamentsi

organismesimplicatsenelPlaentotelquesiguirequeritperaimplementarambèxitles

actuacionsfixades.

Seguimentiavaluació

ElPladisposaràd’unsistemadeseguimentcontinuatquepermetràvalorar-neanualment

elgraud’execució.LaComissiód’Igualtatinterdepartamentalcreadaperl’elaboraciódelPlaserà

l’òrgandeseguimentjuntamentambl’EspaiEquitat.

Uncopl’anyesrecolliranlesdadesdeseguimentdelesactuacionsis’elaboraràun

informeperpartdel’EspaiEquitat.L’àreao ensresponsabledecadaactuació facilitaràla

informació,queinclouràunconjuntd’indicadorsdegestióideresultats,pertaldepoderelaborar-

lo.

LaComissióinterdepartamentalvaloraràanualmentelgraud’execuciódelesactuacions

acordadesapartird’aquestinforme.Aixídoncs,esportaràatermeunasessióamblesàrees

implicadesenlaimplementaciódelPlaambunaperiodicitatmínimaanual.Enaquestmarc,també

espodran plantejareldissenyila implementació de novesaccionsque donin resposta a

necessitatsinicialmentnoidentificades.

AbandadelaComissió,s’informaràalaComissiódelPlenaricorresponentcom amínim

uncopcadadosanysiesfaràunseguimentpolíticdelPlaamblesregidoriesitinències

implicades.Aixímateix,des de la l’EspaiEquitates promourà eldiàleg constantamb els

movimentsilesentitatsfeministes,LGBTIidedonesentornalaimplementaciód’aquestPla.

Elsistemad’avaluaciófaràservir,d’unabanda,elsindicadorsestablertsperacadaundels

objectiusespecíficsidelesaccionsdelPla.Aixímateix,l’avaluaciódelPlatambétindràen

comptelainformació qualitativaqueprovinguid’entrevistesidegrupsfocalsentred’altres,

mitjançantlaqualespuguiavaluarl’assolimentgeneraldelPla.



217

10.Referènciesbibliogràfiques

AjuntamentdeVilanovailaGeltrú(2017I2018).Actesdelplemunicipal.Recuperatde

https://www.vilanova.cat/html/ajuntament/actesple.html

Alvariñas,Myriam,Fernandez,MariaÁngeles,iLópez,Cristina.(2009).Actividadfísicay

percepcionessobredeporteygénero.RevistadeInvestigaciónEnEducación,6,113–122.

Amado,Diana,Sánchez-Miguel,PedroAntonio,Leo,FranciscoMiguel,Sánchez-Oliva,David,y

García-Calvo,Tomás(2014).Diferenciasdegéneroenlamotivaciónypercepcióndeutilidad

deldeporteescolar.RevistaInternacionaldeMedicinayCienciasdelaActividadFísicayel

Deporte,14(56),651-664.

ArtazcozLazcano,Lucía(2005).Desigualtatsensalutenunmarcintegratdegènere,classe

social i treball. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Recuperada de

https://www.tdx.cat/handle/10803/7078;jsessionid=5310C429E96469CB2E8F335B8DB8A956

Beale,AlisoniVandenBosch,Annette(1998).Ghostsinthemachine:WomenandCultural

PolicyinCanadaandAustralia.Toronto:UniversityofTorontoPress.

Bodelón,Encarna(2010).LeyesdeigualdadenEuropaytransformacionesdelaciudadanía.A

Daniela Heim iEncarna Bodelón (coord.),Derecho,género e igualdad:cambios en las

estructurasjurídicasandrocéntricas,Vol.1,(pp.9-27).Barcelona:Impressus.
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11.Annexes

Annex1:Glossaridetermes11

ACCIÓ POSITIVA:Sónmesuresespecífiques,afavordelesdones,peracorregirsituacions

patentsdedesigualtatdefetrespectealshomes,afideferefectiueldretconstitucionalala

igualtat.Talsaccions,queseranaplicablesentantsubsisteixinditessituacions,haurandeser

raonablesiproporcionadesenrelacióambl'objectiuperseguitencadacas(LleiOrgànicaperala

IgualtatEfectivadeDonesiHomes,art.11).

ANDROCENTRISME:perspectivaques’haadoptathistòricamentenlaqueelgèneremasculíha

tingutelpapercentral,construintlahistòriadesdelasevamirada.Lanarraciódelahistòria,eldret,

la política,la cultura,ide qualsevolaltre àmbit,s’ha realitzatdes de l’òptica dels homes,

identificantla humanitatúnicamentamb elgènere masculí,prestantatenció a les seves

característiques,lessevesnecessitats,lessevesdemandes,elsseusproblemesioblidanti

invisibilitzantalgènerefemení,lessevesnecessitats,lessevesdemandes,lessevesdificultats.

L’androcentrismehamantingutiperpetuatlesdesigualtatsdegènerealsituaral’homecom l’únic

protagonistaial’ocultarlamiradadelesdonesinocontemplarelgènerefemenícom lameitatde

lahumanitat,amblasevapròpiahistòriailessevesnarracions.

APODERAMENT:termeencunyatenlaIVConferènciaMundialdelesDonesdeBeijing(Pequín)en

1995,perareferir-seal'augmentdelaparticipaciódelesdonesenelsprocessosdepresade

decisionsiaccésalpoder.Actualmentaquestaexpressiócomportatambéunaaltradimensió:la

presadeconsciènciadelpoderque,individualicol·lectivament,ostentenlesdonesiquetéaveure

amblarecuperaciódelasevapròpiadignitatcom apersones.

ASSETJAMENTPERRAÓ DESEXE:qualsevolcomportamentrealitzatenfunciódelsexed'una

persona,ambelpropòsito l'efected'atemptarcontralasevadignitat,idecrearunentorn

intimidador,degradantoofensiu.(LOIEMH,art.7.2)

ASSETJAMENTSEXUAL:qualsevolcomportament,verbalofísic,denaturalesasexualquetinguiel

propòsitoproduïscal'efected'atemptarcontraladignitatd'unapersona,enparticularquanescreï

unentornintimidador,degradantoofensiu.(LOIEMH,art.7.1)

BRETXADEGÈNERE:diferènciaentrelestaxesmasculinaifemeninaenlacategoriad'unavariable;

escalcularestantTaxaFemenina-TaxaMasculina.Quantmenorsiguila“bretxa”,mésaprop

estarem delaigualtat(InstitutAndalúsdelaDona).Referixalesdiferentsposicionsd'homesi

donesialadesigualdistribucióderecursos,accésipoderenuncontextdonat.Constataruna

bretxadegènereenuncontextsignificanormalmentqueenaquesthihaunadesigualdistribució

onelcol·lectiuquepertanyalgènerefemeníformaelgrupquequedaambmenysrecursos,poder,

etc.(Diccionarisobregènereitemesconnexos).Bretxasalarial:esrefereixalesdiferències

salarialsentredonesihomes,tantenl'exercicidetreballsigualscom laproduïdaenelstreballs

“feminitzats”.Bretxatecnològicas'utilitzaperadesignarlesdesigualtatsentredonesihomesen

laformacióienl'úsdelesnovestecnologies.

COEDUCACIÓ:mètodeeducatiuqueparteixdelprincipidelaigualtatdelssexesidelano

discriminacióperraódesexe.Coeducarsignificaeducarconjuntamentxiquetsixiquetesambla

ideaquehihadiferentsmiradesivisionsdelmón,diferentsexperiènciesiaportacionsfetesper

donesihomesquehandeconformarlacosmovisiócol·lectivaisenselesquenoespotinterpretar

niconèixerelmónnilarealitat.Coeducarsignificanoestablirrelacionsdedominiquesupediten

unsexeal'altre,sinóincorporarenigualtatdecondicionslesrealitatsilahistòriadelesdonesi

11
ElGlossaridetermessobrepolítiquesdegènereestàbasatenelglossaridelaUniversitatdeValènciaelaboratperla

Unitatd’Igualtat,queespotconsultaralsegüentenllaç:https://www.uv.es/igualtat/MireiaLola/glossari.pdf
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delshomesperaeducarenlaigualtatdesdeladiferència.“Ésmoltimportantnoidentificar

l'escolacoeducativaambl'escolamixta.Lasegonaeslimitaa“ajuntar”enlesaulesxiquetsi

xiquetes,incorporantlesalumnesalmóndelshomesideixantforadelmónacadèmictotallòque

téaveureambelmóniamblahistòriadelesdones.L'escolacoeducativanecessàriamenthade

plantejar-selapresènciarealdelesdones–Inosolsenlesaules-tantentotallòques'hareferita

l'organitzacióilagestiódelsistemaeducatiuidelscentresescolarscom alarelacióiinteracció

entrel'alumnatielprofessorat,alscurrículums,alesprogramacionsd'aulaialsmaterialsillibres

detext”(www.educastur.princast.es).

CONCILIACIÓ:suposapropiciarlescondicionsperaaconseguirunadequatequilibrientreles

responsabilitatspersonals,familiarsilaborals.ÉsladefiniciódelaLleiorgànicaperalaigualtat

efectivadedonesihomes,tambépresententextosinternacionals.Lamateixadignitatdela

personailasevaigualtatendretsnos'hainseritenlanormativafinsdesprésdelaSegonaGuerra

Mundial.L'afirmaciódelaigualtatentredonesihomesésl'expressiód'unnouestatdecosesque

posa en relleu no sols la necessitatde transformarles mentalitats,sinó també d'adequar

l'organitzaciósocialaunescondicionsperquècadadonaicadahomepuguincombinarlaseva

vidapersonal,familiarilaboraldemaneraquepuguitenirtempslliureperadesenvolupartotesles

sevespotencialitats(GCEA).Noobstantaixò,ésunconcepteque,tradicionalmenthaaparegut

lligat,enexclusiva,alesdones,perlaqualcosaésnecessaritranscendirelseusignificatpera

aconseguirunaautèntica“corresponsabilitat”,prestantespecialatencióalsdretsdelshomesen

aquestamatèria,evitantquelesdonessiguinlesúniquesbeneficiàriesdelsdretsrelatiusacurade

fills/esialtrespersonesdependents,jaquel'assumpció en solitari,perpartdelesmares,

d'aquestsdretsentraencol·lisióambelseudretd'accediriromandreenl'ocupació.

CORESPONSABILITAT:conceptequevamésenllàdelamera“conciliació”iqueimplicacompartir

laresponsabilitatd'unasituació,infraestructuraoactuaciódeterminada.Lespersonesoagents

corresponsablesposseeixenelsmateixosdeuresidretsenlasevacapacitatderespondreperles

sevesactuacionsenlessituacionsoinfraestructuresqueestiguinacàrrecseu.

DRETSSEXUALSIREPRODUCTIUS:sónpartdelsdretshumansilasevafinalitatésquetotesles

personespuguinviurelliuresdediscriminació,riscos,amenaces,coercionsiviolènciaenelcamp

delasexualitatilareproducció.L'Estathadegarantirquetotapersonapugui:1)decidirquants

fills/esvoltenir;2)decidirl'espaiamentdelsfills/es;3)controlarelseucomportamentsexual

segonslasevapròpiaformadeser,sentiripensarsensetenirporovergonya;i4)estarlliurede

malalties ideficiències que interfereixin amb les seves funcions sexuals ireproductives

(www.amnistiapr.org/educacion/presentacions/glosarioterminos.pdf)

DESAGREGACIÓ DEDADESPERSEXE:ésunmitjàdeconèixerquinaéslaposiciódedonesi

homesentotselsespaispermitjàdelarecollidaidesglossamentdedades,id'informació

estadísticapersexe.Aixòpermetunaanàlisicomparativadequalsevolqüestió,tenintencompte

les especificitats delgènere ivisibilitzar la discriminació.Recomanat pels organismes

internacionalscompromesosenladefensadelsdretscom unmitjàperafomentarlaigualtatde

donesihomes,entrealtres,laResoluciódelConselldelaUnióEuropearelativaalesactivitats

consecutivesal'anyeuropeudelaigualtatd'oportunitatsperatotes(2007).AEspanyalavariable

sexeestàpresentenlarecollidadedadesdelamajoriad'estadístiquesoficials,peròcalferunpas

mésiintroduirelconceptedetransversalitatquesuposaintroduirlaperspectivadegènereen

toteslesestadístiques(M.Casespairals).

DISCRIMINACIÓDIRECTA(VeurePrincipid'Igualtatdetracte):esconsideradiscriminaciódirecta

perraódesexelasituacióenquèestrobaunapersonaquesigui,hagisigutopuguisertractada,

enatencióalseusexe,demaneramenysfavorablequeunaaltraensituaciócomparable(LOEIMH,

art.6.1).Tenenaméslaconsideraciódediscriminaciódirecta:- L'assetjamentsexualiperraó

desexe“(article7.3).−Elcondicionamentd'undretoexpectativadedretal'acceptaciód'una

situaciód'assetjamentperraódesexeosexual(article7.4).Tottractedesfavorablealesdones

relacionatambl'embaràsolamaternitat(article8).Qualsevoltracteadversoefectenegatiu,que
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esprodeixienunapersonacom aconseqüènciadelapresentacióperlasevabandad'unaqueixa,

reclamació,denúncia,demandaorecurs,dirigidaaimpedirlasevadiscriminacióiaexigirel

complimentefectiudelprincipid'igualtatdetracteioportunitatsentredonesihomes(article9).

Totaordedediscriminardirectamentperraódesexe.

DISCRIMINACIÓ HORITZONTAL:significaquealesdonesse'lsfacilital'accésaocupacionso

estudisqueespressuposentípicamentfemenins–Serveisoindústriademenordesenvolupament

-,alhoraquetrobenobstaclesidificultatsperaassumirocupacionsque,socialment,escontinuen

considerantmasculines,lligadesalaproducció,laciènciaielsavançosdelestecnologies.

DISCRIMINACIÓINDIRECTA:esconsideradiscriminacióindirectaperraódesexelasituacióen

què una disposició,criterio pràctica aparentmentneutres posa a persones d'un sexe en

desavantatgeparticularrespecteapersonesd'unaltre,exceptequeladitadisposició,criterio

pràctica,puguijustificar-seobjectivamentenatencióaunafinalitatlegítimaiqueelsmitjanspera

aconseguirladitafinalitatsiguinnecessarisiadequats(LOIEMH,art.6.2).

DISCRIMINACIÓVERTICAL:éstambéconegudacom “sostredevidre”iésaquellaqueestableix

límitsalespossibilitatsd'ascenslaboraldelesdones.Aquestfenomenreconeixqueesregistra

unademocratitzacióenl'accésadiversosllocsdetreballperpartdelesdones,peròadverteixque

elsllocsrelacionatsamblespossibilitatsdedecisiócontinuensentpatrimonidelshomes.

DIVERSITATDEGÈNERE:plantejalanecessitatd’incorporarelsvalorsdegènerecom unmode

útild'abordarlacomplexitatiambigüitatdediferentsentorns.Lesdonesnosónconsideradescom

ungrupdesfavorit,com uncol·lectiuquereivindicadrets,sinócom asubjectesquetenenvalors

queaportaralasocietat,engeneral.

ESTEREOTIPS:sónconjuntsdecreencesoimatgesmentalsmoltsimplificadesiambpocsdetalls

sobreungrupdeterminatdegentquesóngeneralitzatsalatotalitatdelsmembresdelgrup.El

termesolutilitzar-seensentitpejoratiu,jaqueesconsideraqueelsestereotipssóncreences

il·lògiquesquenoméspodenserdesmuntadespermitjàdelasensibilització,lareflexióisobretot

l'educació.(SecretariaTècnicadelProjecteEqual,2007).Unestereotipésunarepresentació

repetidasovintqueconverteixunacosacomplexaenunacosasimple(causantdistorsióeneldit

procésperquèesfamésèmfasienalgunsaspectesdelgrupmentreques'ignorenaltres).Alguns

estereotipspodenparèixerobvisperquèsónconegutspertots.Aquestsesconverteixenenun

modenaturaldepensar,deparlaridebromejarsobregrupssocialsrealscom lesdones,els

aborígens,etc.Elsestereotips“codifiquen”lesnostresreaccionsamblagentilesnostresidees

serveixenperaconstruiri,almateixtemps,reforçarunsistemadeconvencionssocialsque

presentem iutilitzem.L'estereotipserveixperajustificaroracionalitzarlanostraconductaen

relacióalacategoriaquerepresenta;ésadir,serveixperajustificarelnostreacollimentorebuig

d'ungrup.Elsestereotipsserveixenperaprotegirelsinteressosd'algunsgrupsinoelsd'altres.

Generalment,l'estereotips'aplicaagrupsquelluitenpelpoderpolíticdequèmanquen:dones,

negres,homosexuals,perexemple(“Larevoluciódelsmitjansaudiovisuals”,Madrid,1993)

ESTRATÈGIA DUAL (Integració de la perspectiva de gènere/transversalitat): integrar

sistemàticamentlessituacions,prioritatsinecessitatsrespectivesdedonesihomesentotesles

polítiques,ambvistaapromourelaigualtatentrehomesidonesirecórreratoteslespolítiquesi

mesuresgeneralsamblafinalitatespecíficad'aconseguirlaigualtat,tenintencompteactivamenti

obertament,desdelafasedeplanificació,elsseusefectesenlessituacionsrespectivesd'unesi

altres quan s'apliquen,supervisen iavaluen [comunicatde la Comissió COM9667 finalde

21.2.1996)

FEMINISME:correntdepensamentquevindicalaigualtatd'homesidones.Elfeminismetéels

seusreferentsteòricspropisqueesremuntenalaIl·lustració.Ésunpensamentd'igualtat,oen

altresparaules,ésunatradiciódepensamentpolític,ambtresseglesd'antiguitat,quesorgeixenel

mateixmomentenquèlaidead'igualtatilasevarelacióamblaciutadaniaesplantegenper

primeravegadaenelpensamenteuropeu.Admesalaigualtatdetotselssershumansquinaraóhi
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haperquèlameitatdelséssershumans,toteslesdones,notinguinelsmateixosdretsreconeguts

quetéelcol·lectiucomplethumà?Aquestainterrogacióésl'origendelpensamentfeminista.El

feminisme constata la desigualtatperraó de sexe que comporta una situació d'inferioritat

socioculturaldelesdonesenfrontdelshomes.Aixòliportaareclamariadefensarlaigualtatde

dretd'oportunitatsdelssexes.Lareivindicaciódedretsperalesdonesparteixdela desigualtat

dedretsdelesdonesalllargdelaHistòriaenleslleisqueelsregulavenienlesrelacionssocials.

Elfeminismesuposa,pertant,unaformadiferentdemirarientendreelmón,elpoderiles

relacionsentreelssexes.Elfeminismeno ésuncorrentdepensamentmonolíticsinó que

presenta diferents corrents, a més d'haver anat evolucionant al llarg del temps

(www.educastur.princast.es)

GÈNERE:conceptequefareferènciaalesdiferènciessocials(peroposicióalesbiològiques)entre

homesidonesquehansigutapreses,canvienambeltempsipresentengransvariacionstant

entrediversesculturescom dinsd'unamateixacultura.(Glossaridetermesrelatiusalaigualtat

entre homes idones.Comissió Europea,1998).La IV Conferència Mundialsobre la Dona

celebradaenBeijing(1995)vaadoptarelconceptedegèneredeclarantque“elgènereesrefereix

alspaperssocialsconstruïtsperaladonail'homeassentatsbasant-seenelseusexeidepenen

d'unparticularcontextsocioeconòmic,políticicultural,iestanafectatperaltresfactorscom són

l'edat,laclasse,laraçail'ètnia”

PERSPECTIVADEGÈNERE:Permetanalitzaricomprendrelescaracterístiquesquedefineixenles

donesialshomes,aixícom lessevessemblancesidiferències.Analitzalespossibilitatsi

oportunitatsd'ambdós,lessevesexpectatives,lescomplexesidiversesrelacionssocialsquees

donenentreambdósgèneres,aixícom elsconflictesinstitucionalsiquotidiansquehand'afrontari

lesmaneresenquèhofan(AgènciaEspanyoladeCooperacióInternacional,2007).“Laperspectiva

degèneresuposaconsiderarsistemàticamentlesdiferentscondicions,situacionsinecessitatsen

quèviuendonesihomes,entoteslespolítiquesienelsmomentsdelaintervenció:diagnòstic,

planificació,execucióiavaluació.(IVConferènciaMundialdelaDona,Beijing95).

IGUALTATDESEXE(VeureDiscriminacióperraódesexe):laigualtatdesexes'enténcom una

relaciód'equivalènciaenelsentitquelespersonestenenelmateixvalor,independentmentdels

caràctersoactitudsquese'lsassocienperserdonesohomes.Ésundretfonamentalquees

recolzaenelconceptedejustíciasocial.Implica,pertantl'absènciadetotaformadediscriminació

perraódesexe.

IGUALTATD'OPORTUNITATS:principiquepressuposaquehomesidonestinguinlesmateixes

garantiesdeparticipacióplenaentoteslesesferes.Ésunconceptebàsicperal'aplicaciódela

perspectivadegènere,jaquebuscabeneficiarperigualahomesidones,perquèaquestsi

aquestespuguindesenvoluparplenamentlessevescapacitatsimillorarlessevesrelacions(tant

entreambdóssexes,com ambl'entornqueelsrodeja).“Laigualtatdetracteid'oportunitatsentre

donesihomesésunprincipiinformadordel'ordenamentjurídici,com atal,s'integraràiobservarà

enlainterpretacióiaplicaciódelesnormesjurídiques”(LOIEMH,art.4)

IMPACTEDEGÈNERE:consisteixaidentificarivalorarelsdiferentsresultatsiefectesd'una

normaounapolíticapúblicaenl'unil'altresexe,afideneutralitzarelsmateixosperaevitarels

seuspossiblesefectesdiscriminatoris.Decisionsquesemblennosexistespodentenirunimpacte

diferentenlesdonesienelshomes,encaraqueaquestaconseqüèncianoestiguiprevistanies

desitgi.Peraixòesprocedeixaunaavaluaciódel'impacteenfunciódelgènereperaevitar

conseqüènciesnegativesnointencionalsiperamillorarl'eficàciadelespolítiques(Guiapera

l'avaluaciódel'impacteenfunciódelgènereUE). EspanyavaaprovarlaLlei30/2003de13

d'octubresobremesuresperaincorporarlavaloraciód'impactedegènereenlesdisposicions

normativesqueelaborielGovern,exemplequehanseguitlamajoriadelescomunitatsautònomes.

INVISIBILITAT:alllargdelahistòrialesdonesilessevesaportacionshansigutnegadesi

ocultades.Lahistòriadelahumanitats'haconstruïtdesdelavisióandrocèntricadelmónque

excloualesdones,arribantanitansolsanomenar-la(d'així,perexemple,lautilitzaciódelstermes
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masculinscom genèricsteòricamentglobalitzadorsiincloentsil'únicarealitatdelaqualésque

oculteniexclouenlapresènciadelesdones).Aquestainvisibilitatdelesdonesesdeuala

desigualtatentrehomesidonesqueparteixdelasuperioritatdelsunssobrelesaltres.Pera

canviaraquestmónandrocèntricipatriarcalésnecessarirecuperarlahistòriadelesdones,tant

pelquefaadonessingularscom atoteslesaportacionsquelesdoneshanfetdesdelesseves

distintesmiradesirealitatsquotidianes.(www.educastur.princast.es)

MAINSTREAMING DE GÈNERE (Veure Transversalitat): Sol traduir-se per transversalitat:

l'organització (la reorganització),la millora,eldesenvolupamentil'avaluació delsprocessos

polítics,demaneraqueunaperspectivad'igualtatdegèneres’incorporaentoteslespolítiques,a

totselsnivellsientoteslesetapes,pelsactorsnormalmentinvolucratsenl'adopciódemesures

polítiques.(“informefinaldelesactivitatsdelGrupd'especialistesenmainstreaming(EG-SMS)”,

Conselld'Europa,SèrieDocuments,número28,1998)

MODELD'IGUALTATEN FEMENÍ:modelquetécom aobjectiulaqualitatdevidadetotala

població.Aixòrequereixlaplenaintegraciódelshomesenlesactivitatsnoremunerades.Atèsque

aquestesactivitatsrequereixen una dedicació variablealllarg dela vida activa,l'estructura

sociolaboralhad'adequar-sealesnecessitatsd’homesidonesqueassumeixenencondicions

d'igualtateltreballfamiliardomèstic,quepermetrealitzarl'activitatmercantilinomercantil,

mantenintunequilibriharmònicperatoteslespersones.

MODELD'IGUALTATENMASCULÍ:técom aobjectiulaigualtatenlaparticipacióenelmercat

laboral.Representaquelesdonesanirienprogressivamentintegrant-seenelmercatdetreball,

participantenl'ocupacióenigualtatdecondicionsambelshomes.Laideaésquelesdones

s’“igualen”alshomesenelquehasigutl'activitatbàsicaperaaquests.Arabé,elmodelde

participaciómasculíimplicallibertatdetempsiaccióperadedicar-sealmercat;pertant,queda

pocespaiperaactivitatsrelacionadesambl'atenciódelespersones.

PATRIARCAT:forma d'organització social,política ieconòmica apareguda en les societats

agràries,onalgunsbaronsadultsdominenadonesixiquetsafidetransmetrelapropietati

assegurarlafiliaciólegítimadelsfills.Lesdonessónconfinadesenl'espaiprivatialafunció

reproductora,mentre queelsbaronsesreservenl'espaipúblic.Enelseusentitliteralsignifica

governdelspares.Elsdebatssobreelpatriarcatvantenirllocendiferentsèpoqueshistòriques,i

vanserrepresosenelsegleXXpelmovimentfeministadelsanysseixantaenlabuscad'una

explicacióquedonéscomptedelasituaciód'opressióidominaciódelesdonesipossibilitésel

seualliberament.GerdaLerner(1986)hohadefinitensentitampli,com “lamanifestaciódel

dominimasculísobrelesdonesixiquets/esdelafamíliail'ampliaciód'aquestdominisobreles

donesenlasocietatengeneral.Lesteoritzacionssobreelpatriarcatvanseressencialsperal

desenvolupamentdelsdiferentscorrentsdelfeminisme,enlessevesversionsradical,marxistai

materialista,entrealtres.(www.amnistiapr.org/educacion/presentaciones/glosarioterminos.pdf)

PLANSD'IGUALTAT:elsplansd'igualtatfixaranelsconcretsobjectiusd'igualtataaconseguir,les

estratègiesipràctiquesaadoptarperalasevaconsecució,aixícom l'establimentdesistemes

eficaçosdeseguimentiavaluaciódelsobjectiusfixats(LOIEMH,art.46.1).SorgeixenenlaUnió

Europeaperafomentarlaigualtatentredonesihomes.TambéesdenominavenPlad'Igualtat

d'oportunitats.Tantl'Estatcom lescomunitatsautònomeselshanaprovat.Podenserdecaràcter

generalperatoteslespolítiquesdel'Estat,laUnióEuropeaolescomunitatsautònomes,otambé

peralesempresesiadministracionspúbliques.

PRINCIPID'IGUALTAT DE TRACTE ENTRE DONES IHOMES (Veure Discriminació):principi

informadord'ordenamentjurídicques'integraenellihad'observar-seenlainterpretacióiaplicació

delesnormesjurídiques.Suposal'absènciadetotadiscriminacióperraódesexe,jasiguidirectao

indirecta.S'empraeltermediscriminaciódesexeperaal·ludiraunasituacióenquèunapersonao

ungrupdepersonesrepuntractediferenciatquantalseusexe,laqualcosacondicionaràqueli

siguinreconegutsmésomenysdretsioportunitats.
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SEXISME:termequerefereixalasuposició,creençaoconviccióqueundelsdossexesés

superioral'altre.Éscomunamentexpressatenuncontextdecertscomportamentsiestereotips

tradicionalsbasatsenelsexe,elsqualsresultenserunconjuntdepràctiquesdiscriminatòriescap

alsmembresdelsuposatsexeinferior.L'úsmésfreqüentesrefereixa la convicció dela

superioritatdelbarórespectealadona(Glossaridetermes.Roma:IPS,1997)

Mecanismepelqualesprivilegiaunsexesobreunaltre.Conceptesiconductespatriarcalsque

mantéensituaciód'inferioritatisubordinacióalsexefemení.Estàpresententoteslesformesde

lavidasocialitotselsàmbitsdelesrelacionshumanes,ésadir,lesformespràctiquesd'actuar

(GlossarifeministaUniversitatNacionaldelComahue,Argentina)

SISTEMASEXE-GÈNERE:sistemasocioculturalpelques'associaalsexereproductiuunconjunt

devalors,creencesiactituds.Enoccidentaunadonaseliassocienconceptescom asensibilitat,

dolçor,bellesa,espaiinterior,altruisme,paciència,família,etc.Iaquestescaracterístiquessón

assumidescom naturalsperlasocietat.Deformaoposadaicomplementàrias'adjudicaal'home

lescaracterístiquesdeproveïdor,conquistador,caçador,agressiu,amodel'espaipúblic,etc.Des

d'aquíesconstrueixunarelaciósimbòlicadesigualdeladonaprivadaidèbilil'homepúblicifort

enunjocdesotmetiment-dominació.(GlossaridetermessobreGènere,SexualitatiDiscriminació.

AmnistiaInternacional-Xile.UnitatdeConsciènciadeGènere).Mentreelsexefareferènciaala

diferènciabiològicaexistententredosindividus,elgènereésunaconstrucciósociocultural,que

defineixcaracterístiquesemocionals,intel·lectualsidecomportamentpelfetdepertànyeraalgun

delsdosgèneres:masculíofemení.Elprocésdesocialització(aprenentatgedepatronsculturalsi

socialsquepermetenintegrar-seenungrupsocial)ésdiferentsegonselsexe,assignantmodels

(culturalsisocials)diferentsperalesdonesiperalshomes,enfunciódeltradicionalment

establertperaunsiperaaltres;enfunció,endefinitiva,demodelsimposats.SegonsSeyla

Benhabib,éselmodeessencialenquèlarealitatsocials'organitza,esdivideixsimbòlicamenties

viuexperimentalment.

TRANSVERSALITAT(VeureMainstreamingdegènere):suposalaintegraciódelaperspectivade

gènere en elconjuntde polítiques,considerant,sistemàticament,les situacions,prioritats i

necessitatsrespectivesdedonesihomes,ambvistaapromourelaigualtatentreambdóssexesi

tenintencompte,activaiobertament,desdelafasedeplanificació,elsseusefectesenles

situacionsrespectivesd'unesialtresquans'apliquen,superviseniavaluen.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE:“Constitueixviolènciadegèneretotactedeviolència,basaten la

pertinençadelapersonaagredidaalsexefemení,quetinguiopuguitenircom aresultatundanyo

patimentfísic,sexualopsicològicperaladona,aixícom lesamenacesdetalsactes,lacoaccióo

laprivacióarbitràriadelallibertat,tantsiesprodueixenenlavidapúblicacom enlaprivada”(Llei

Orgànica1/2004,de28dedesembre,deMesuresdeProteccióIntegralcontralaViolènciade

Gènere,art.1).Laviolènciadegènereesmanifestacom elsímbolmésbrutaldeladesigualtat

existentenlanostrasocietat.Estractad'unaviolènciaqueesdirigeixsobrelesdonespelfet

mateixdeser-ho,perserconsideradespelsseusagressorsfaltatsdelsdretsmínimsdellibertat,

respecteicapacitatdedecisió.Aquesttipusdeviolèncias'esténtambéalsfillsifillesmenors

d'edatielseuobjectiuúltim éslasubmissiódeladona

VISIBILITZACIÓ(VeureInvisibilitat):Procésdefervisiblel'invisible,detreurealallum iincorporar

lahistòriailavidadelesdonesalanostrarealitatialahistòria.Lavisibilitzaciósuposael

reconeixementirevaloraciódelahistòriadelesdones,delseupaperenelmónienlavida,en

definitiva,laidead'igualtatentrehomesidones(www.educastur.princast.es)
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Annex2:Indicadorsquantitatius

Àmbit Indicadors

Laboral Poblacióactivaiinactivapersexe;poblacióaturadapergènerei

tipusdeprestacionspercebudes(mitjanaduradaiquantiesper

sexe);bretxasalarialdegènere;nombred’homesidonesen

sectors d’ocupació ipercàrrecs peranalitzarsegregació

vertical(càrrecsdirectiusdelesempresesdeVilanova per

sexe)isegregacióhoritzontal(sectorslaboralsfeminitzatsi

masculinitzats);baixes,permisosiexcedènciespercurade

fills/esdistribuïtdesagregadespergènere;tipusdejornadaper

gènere;dadesdepersonescuidadoresdetercerespersones

desagregadespergènereiedatdelapersonaqueentécura;

nombred’homesparticipantsenelsgrupsdepaternatgede

l’Ajuntamentiengrupsdepreparacióalamaternitatipaternitat

generalsd’hospitals;nombredepersonesparticipantsenles

AFEs escolars distribuïdes pergènere;iusos dels temps

d’homesidones.

Educatiuidellleure Dadesdel’alumnatd’educacióprimàriaisecundàriapergènere;

dadesdesagregadespergèneredelnivellformatiu/educatiude

lapoblació aVilanovailaGeltrú;personesparticipantsen

programes de l’Ajuntamentde formació iinserció laboral

desagregadesperprogramaisectorigènere(programesdel

SOC,PFIs,etc.);nombredepersonesdistribuïdespergènereen

escolesd’adults;nombredepersonesdistribuïdespergènerei

formaciódemòdulsprofessionalsiformacionsocupacionals;

nombredepersonesprofessionalsdistribuïdespercàrrecsi

gèneredelsdiferentscentreseducatius;nombredepersones

participants en les activitats ofertes per l’ajuntament

desagregadespergènere,pergènereitipusd’activitatigènerei

procedència,igènereiedat(centrescívicscom d’espaisjoves,

etc.);nombre d’entitats de lleure inombre de persones

participantspergènereidistribuciópercàrrecsigènere.

Cultural Nombredepersonesparticipantsenactivitatsculturalsiclubs

de lectura distribuïdes pergènere;nombre de llibres amb

autoriad’homesidonesalesbibliotequesmunicipals;nombre

de pel·lícules de l’últim any amb directors/es projectades;

nombred’exposicionsperautoriadonao homerealitzades;

nombre d’obres de teatre amb autories d’home idona

realitzades; nombre de llibres a les biblioteques sobre

feminisme;nombredellibresalesbibliotequessobrediversitat

sexual,afectivaidegènere.
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Participació Dades desagregades per gènere i àmbit dels consells

municipals(consellmunicipald’associacionsveïnals,consellde

serveisalespersones,conselldecooperació,consellescolar

municipal,consellmediambiental);dadesdeparticipació en

debatsdelaciutadaniaoenquestesques’haginpromogutdes

del’Ajuntamentdesagregadespergènere;delesassociacions

registrades,nombred’associacionsambpresidènciaicàrrecs

per gènere i tipus d’associació; nombre de persones

participantsenassociacionspergènereipergènereitipus

d’associació.

Urbanisme Dadessobreusosdelsespaispúblicsimobilitatdesagregades

persexe;nombredecarrersiplacesambnomsd’homesi

nombredecarrersiplaquesambnomsdedones.

Esportiu Nombre de persones participants en diferents esports

desagregadespergènereiperesportigènere;nombred’equips

femenins,masculinsimixtesidistribució peresportsiper

esportescolarifederat;nombredecompeticionsfemenines,

masculines imixtes;nombre d’entrenadors ientrenadores

desagregadespergènereipergènereiperesportfederati

esportnofederatipergènereitipusd’esport;distribucióde

càrrecsdinslesentitatsesportivesdesagregadespergènere;

distribuciópergènere,gènereiedatigènereitipusd’activitat

de les activitats físiques realitzades en equipaments o

gimnasosmunicipals,etc.

Àmbitdelesviolènciesdegènere: Nombrededenúnciesperviolènciesdegènere,nombrede

donesatesesidefills/esvíctimesdeviolènciaatesos,nombre

deserveisipersonesd’atenció a lesviolènciesdegènere;

nombre de persones demandants d’ajuts econòmics

desagregatspergènereipertipusd’ajuts;nombredepersones

enelllindardelapobresaoenriscd’exclusiósocialpergènere,

gènereiedatigènereiprocedència.

Cura Nombredellarsd’infantsde0a3a.distribuïdespermunicipals

iprivadesinombredeplacesperratioinfantsde0a3a.,horaris

delesmateixesicriterisd’accés;nombrederesidènciesperla

gentgraninombredeplacesperratiodepersonesgransal

municipi,distribuïdes per municipals iprivades,icriteris

d’accés;nombrederesidènciesperpersonesambproblemes

desalutmentalo amb diversitatfuncional,distribuïdesper

municipalsiprivades,inombredeplacesperratiodepossibles

personesbeneficiàriesenelmunicipiicriterisd’accés;nombre

de persones beneficiàries dels ajuts a la dependència

desagregadespergènere;nombredepersonesbeneficiàries

d'ajutsacuidadorespergènereinombred’homesidonesen

elsserveisd’atenciódomiciliàriad’ajutsaladependència.

Mitjansdecomunicació Nombredepersonespergènereprofessionalsenelsmitjans

locals,pergènereicàrrec;nombredenotíciesambpresència

d’homesidedonesdistribuïtperseccionsoàmbits.
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Salut Personesusuàriesdelsserveissanitarisd’atencióprimàriai

secundària per gènere,per gènere iedat,per gènere i

procedència ipergènere itipus de servei;dades d’estat

percebutdelasalutdelesdonesihomes;indicadorsdesalut

disponibles desagregats pergènere;nombre de persones

atesesdesdelsserveisd’atenciódomiciliàriapergènereiedat;

persones ateses alCSMIJ ielCSMA pergènere,edati

procedència itipus de trastorn o demanda feta igènere;

nombredepersonesusuàriesdelsserveisdesalutsexuali

reproductivapergènere,edatigènere,gènereiprocedència;

prevalençaiincidènciademalaltiespergènere,pergènerei

edat iper gènere iprocedència;nombre d’Interrupcions

Voluntàriesdel’Embaràsperedat;distribuciódelapastilladel

diadesprésperedat;distribucióperconsum dedroguesper

gènere,gènereiedatitipusdedroga;nombredepersones

usuàriesdelCASpergènere,gènereiedatigènereitipusde

droga.
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Annex3:Qüestionaripelpersonalmunicipal

Enguany,s'estàelaborantunPlad’Igualtatd’oportunitatsentrehomesidonesenelmunicipiper

tald’avançarcapaunhoritzó equitatiuijustanivelldegènereieliminarlesdesigualtats,

discriminacionsiviolènciesdegènere.

PertaldepoderrecollirlainformaciópertinentperpoderdesenvoluparelPla,s'estanrealitzant

diferentsqüestionarisientrevistespertaldepoderferunaaproximaciódiagnòsticaalarealitat

delmunicipi.

Aquestqüestionarivaadreçatalpersonalmunicipalpertaldepoderconèixerlarealitatdelterritori

idelespolítiques,accionsiprogramesambperspectivadegèneredutesatermeenaquestsentit.

L'opiniódelespersonesquetreballeual'administracióésfonamental,peraixòusadrecem un

breuqüestionarianònim perconèixerelvostreparerirecollirlainformacióquenecessitem.La

ideaésqueespuguicontestaramb20-30minuts.

Preguntes

1. Enrelacióamblespolítiquesdegènere,desdelatevaàreadetreball:

● S'handutatermeactuacionsenrelació.

● Pensoqueespodrienduraterme,perònohohem fetmai.

● Seriainteressantintegrarlaperspectivadegènere,perònosécom espodriafer.

● Noem semblaprioritarionecessaritransversalitzarlaperspectivadegènereenlameva

àreadetreball.

● Nocrecqueespuguiintegrarlaperspectivadegènereenlamevaàreadetreball.

Sialapreguntahasmarcatunadelesopcions1o2,enspotsindicarquinesaccionss'handuta

termeoestanprogramadesoconsideresqueespodrienduuaterme?

Siconsideresquehihaaccionsques'hauriendeduuatermedesd'altresàreesodeforma

transversal,indica'nsquinesacontinuació.

2.Enrelacióamblaformaciósobreequitatdegènereiperspectivadegènere:

● Jaentincprou.

● Entinc,peròhivoldriaaprofundir.

● Noentinc,peròm'interessariatenir-ne.

● Noentincipensoquenoésnecessàriaperalesmevesfuncions.



232

Sicreusquejaentensprou,enspodriescomentardequinaformacióhasrealitzatfinsara?Si

creusquete’nfalta,podriescomentarenquècreusquenecessitariesformar-temés?

3.Quinaéslasituacióilesprincipalsdificultatsidesigualtatsdegènerequecreusque hiha

respectelatevaàreaoàmbitdetreballanivellmunicipaliques’hauriend’abordar?

4.Quinaéslasituacióilesprincipalsdesigualtatsdegènerequecreusquehihadinsde

l’administració(conciliacióvidapersonalilaboral,segregacióverticalohoritzontalocupacional,

bretxasalarial,inequitatenl’organitzacióielscàrrecs,discriminacionsenseleccióoformació,

etc.)?

5.EnrelacióalPlad’igualtatques'estàduentatermequinessónlesprincipalslíniesd'accióo

accions,tantinternes,anivelld’administració,com externes,caraalapoblació,quecreusque

hauriadecontemplarenrelacióalatevaàreaoaaltresàrees:

Pertaldeconèixerelperfildelespersonesqueheucontestat,hihaundarrerblocdeqüestions:

Gènere

● Dona

● Home

● Trans*

● Gènerenobinari**___________

*Trans:Termequeenglobaatotesaquellespersonesques’identifiquenambungènere

diferental’assignatalnéixer.

**GènereNobinari:personaquenos’identificanicom adonanicom ahome.
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Edat

● Menysde30anys

● 30-39anys

● 40-49anys

● 50-59anys

● Mésde59anys

Àreaenlaquetreballes(se’npotseleccionarmésd’una)

● Alcaldia

● Participació

● Ensenyament

● Cultura

● Esports

● Joventut

● ServeisSocials

● Economiaihisenda

● Urbanisme

● Seguretatciutadana

● Promocióeconòmica

● Mediambient

● Serveispersonals

● Salutpública

● Consum

● Serveisterritorials

● Habitatge

● Altres(obert)

Sivolsafegirqualsevolcomentariquecreusrellevanttenirencompteal'horad'abordarelPla

municipald’igualtat,siusplaucomenta'ns-elacontinuació:

Gràciesperlatevaparticipacióiperlafeinaquesuposarespondreelqüestionari,pernosaltresés

imprescindible.
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Annex4:Entrevistesainformantsclau.

Primerdetot,agrair-voslavostraparticipacióenelgrup.

Com sabeu,enguany,s'estàelaborantunPlad’igualtatdegènereentrehomesidonesenel

municipi.Pertaldepoderrecollirlainformaciópertinentperpoderdesenvoluparelpla,s'estan

realitzantdiferentsqüestionaris,entrevistesigrupsdediscussióperpoderferunaaproximació

diagnòsticaalarealitatdelmunicipi.

Enaquestgrupdediscussióvolem conèixerlarealitatdelterritorianivelldedesigualtatsde

gènereilespolítiques,accionsiperspectivesques’hagindutatermedesdelsvostresespaiso

àmbitsqueincorporinlaperspectivadegènere.

L'entrevistaogrupdediscussióésconfidencial,nosortiràelvostrenom nicapelementque

uspuguiidentificar.

Sinousfares,gravarem l'entrevistapertaldepodernoprendrenotesiestarméspendentsdela

conversa.Lagravaciónoméss'utilitzaràpertranscriure-laidespréss'eliminaràelfitxer.

Abansderes,usheudeferfirmarunfulldeconsentimentdel'entrevista.

Durantl’entrevista,anirem explorantdiferentstemes,d’algunsn’hem recollitdades.Pertant,ens

interessariasobretotqueenspuguem centraraparlarsobrequinssónelsprincipalsproblemeso

necessitatsqueveieuencadaàmbit.Ésadir,quinessónlesprincipalsqüestionsqueelnoupla

hauriadetreballaritambéquinscanvisheudetectatenpositiuinegatiu,perpensaraspectesque

janocalabordarinousaspectesquecaltenirencompteperseguiravançantcapaunasocietat

mésequitativaanivelldegènere.

Al’espaipúblic:

● Quinesdesigualtatsodiferènciescreieuquehihaentrehomesidonesenl’úsdel’espai

públicilaciutat?Perquècreieuquehisón?

Úsqueen fem,itinerarisquotidians,mitjansdetransportquefem servir,organització

transport-itineraris,mancancesenelsespaispúblicsquetroben,ex.canviadorsbebès

lavabos,accéshabitatge,etc.

● Creieuquel’espaipúblicésunespaid’inclusióperlesdonesaVilanovailaGeltrú?

Itinerarisdelapor-espaisdecomoditatiincomoditat-seguretat,il·luminació,espaispúblics

detrobada,espaisdecura,inclusióhomesidonesequitativavisibilitat-nomsdecarrers,

publicitatsexista.

● Tuoalgunapersonaqueconegueuheutingutexperiènciesnegativesohapatitviolències

oagressionsenl’espaipúblic?Quintipusdeviolènciesesdonenal’espaipúblic?

Alafeina:

● Quinessónlesprincipalsdesigualtatsodiferènciesquecreieuquehihaentrehomesi

donesenl’àmbitdeltreball,tantenl’àmbitdeltreballdemercatcom deltreballreproductiu

idecures?
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Participaciómercatdetreball(%departicipació,com participen-tipusdejornada,estabilitat

enelscontractes,sectorsfeminitzatsimasculinitzats,etc.),feminitzaciódelapobresa,

distribuciódeltreballdemercatidecures,corresponsabilitatacasaidel’administracióidel

sectorprivat,accésadretsdelapoblacióaturadasegonsparticipacióalmercat,bretxa

salarialdegènere,segregacióvertical,baixes,permisosiexcedènciespercuradefills/eso

tercerespersones,personescuidadoresdetercerespersones.

● Creieuquel’àmbitlaboralésunespaid’inclusióperlesdones?

Tipus d’organització horària,priorització treballproductiu persobre reproductiu,drets

laboralsicondicions,accionspositives,ajudesformatives,etc.

● Com l’àmbitdeltreballreproductiuidecuresestàsentabordatanivelldemunicipii

mancancesquetrobeu?

Serveis de cura a les persones (residències,llars d’infants,espais joves o serveis

d’acollimenteducatiu,etc.),xarxadesuportfamíliescuidadoresicuraacuidadores(espais

derespiriatenciódesuportpergarantirtemps),mesuresdeconciliacióopolítiquesde

temps,corresponsabilitzaciótasquesdecuraillar:treballsobrepaternitatimaternitat

equitativa,grupsdeparesigrupsdemares,espaisd’acollimentinfants,etc.,suportfamílies

monomarentals,espaisperl’apoderament.

● Tuoalgunapersonaqueconegueuheutingutexperiènciesnegativesohapatitviolències

oagressionseneltreball?Quintipusdeviolènciesesdoneneneltreball?

Al’àmbiteducatiu/formatiu:

● Respecte a l’àmbiteducatiu,quina és la situació de la inclusió d’una perspectiva

coeducadoraenl’àmbiteducatiu?

Projecteeducatiudecentreiciutat(planseducatiusd’entorn),contingutexplícit,currículum

ocult-professoratcom areferent,interaccions-expectatives,llenguatge,materialutilitzat,

organitzacióescolar,incorporacióactivitatstradicionalmentfemeninesenelcv,càstigs

associatsaactivitatsfemenines,etc.,espaisiinstal·lacions,activitatsextraescolarsiàmbit

esportiu,relacióambfamílies,orientacióvocacionalal’escola.

● Quinescreieuquesónlesprincipalsdesigualtatsidiscriminacionsqueesdonenen

aquestàmbit?

Organitzacióescolaricàrrecs,reproducciód’estereotipsdegènereiderelacionsdepoder,

agressions,bullyingiviolènciesdegènereigestióperpartdelacomunitateducativa,

actuació professorat,etc.,treballpreventiu,diferències en la participació iitineraris

educatiusdelsinfantsijovespersexe.

Enlesrelacionsinterpersonals(família,amistats):

● Quinespenseuquesónlesprincipalsdesigualtatsiproblemàtiqueslesrelacionsfamiliars?

Icom creieuques’hiestàdonantrespostadesdel’Ajuntament?

Situacionsdediscriminació,violències,etc.,equitatenlaconstruccióderelacionsfamiliarsi

amoroses,corresponsabilitatenlescures,serveisd’atencióespecíficsapersonesqueviuen

situacionsdeviolència,protocolsicircuitsdeviolènciamasclista,treballieinesperla
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prevenciódelesviolènciesdegènereisensibilitzacióalapoblacióiladeteccióprecoç.

Alsllocsd’ociilleure:

● Creieu que l’oferta d’ocide Vilanova,tantpública com privada,incloses les festes

municipals,són espais d’inclusió perles dones iestan lliures de sexisme?Quines

desigualtatsodiferènciescreieuquehihaentrehomesidonesanivelld’oci,sin’hiha?

Tempsdisponible,aquèeldediquem,participacióentemesdevoluntariat,associacionisme,

estereotips de gènere en les activitats oferides,espais de seguretato incomoditat,

estratègiesnois/esquansurten,consum dedrogues,tipusd’activitats,horaris,equipaments,

festesisexisme–manifestos,vestuari,nivelldeparticipacióitipusdeparticipació,publicitat,

etc.

● Quinesviolències,discriminacions,etc.heupatitosiconeixeuquehanpatitdonesdins

elsespaisd’oci,incloseslesfestesmunicipals?

Àmbitesportiu

● Creieuquel’ofertad’esportivaaVilanova,tantpúblicacom privada,ésunespaid’inclusió

perlesdonesiestàlliuresdesexisme?Quinesdesigualtatsodiferènciescreieuquehiha

entrehomesidonesanivelld’esport,sin’hiha?

Tempsdisponible,aquèeldediquem,participacióenactivitats,estereotipsdegènereenles

activitatsofertes,espaisdeseguretatoincomoditat,distribucióperesports,valoraciódels

equips mixtesiesportsfemenins/masculins,competicionsfemenines,masculinesimixtes,

entrenadorsientrenadorescom areferents,valorseducatiusdinsl’àmbitesportiu,publicitat,

horaris,equipaments,organitzacióicàrrecsentitatsesportives,etc.

● Quinesviolències,discriminacions,etc.heupatitosiconeixeuquehanpatitdonesdins

l’esport?

Àmbitcultural

● Creieuquel’ofertaculturalaVilanova,tantpúblicacom privada,ésunespaid’inclusióper

lesdonesiestàlliuresdesexisme?Quinesdesigualtatsodiferènciescreieuquehiha

entrehomesidonesanivellcultural,sin’hiha?

Ofertaculturalambtemàtiquesdegènere,ofertadesd’unpuntdevistaandrocèntrico

sexistes,propostescine,exposicionsideteatreambdirectors/esequitativa,participantsen

activitatsculturalsiclubsdelectura,fonsbibliotequesambtemesdegènereidonesautores

d’exposicions,associacionsculturals-participació,miradadegènere,etc.

● Quinesviolències,discriminacions,etc.heupatitosiconeixeuquehanpatitdonesdins

elsespaisd’oci,incloseslesfestesmunicipals?

Alscentressanitaris:

● CreieuqueelsserveissanitarisaVilanova,tantpúblicscom privats,sónunespailliurede

sexisme?Quinessónlesprincipalsdesigualtatsodiferènciesquecreieuquehihaentre

homesidonesenl’àmbitdelasalut?
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Perspectivadegènereenelsserveissanitaris,estereotipsdegènereensalut,estatdesalut

percebutfísicimental,diferènciesen l’emmalaltirentrehomesidoneso necessitats

diferents,úsdelsserveissanitarisd’atencióprimàriaisecundàriaitracteenells,úsdels

serveisd’atenciódomiciliari,úsdelsserveisdesalutsexualireproductivaitracteenells,ús

dels serveis de salutmentalitracte en ells,cura salutfamiliar,organització estades

hospitalàriesicurafamiliars,treballentemadroguesambperspectivadegènere,etc.

● Tuoalgunapersonaqueconegueuheutingutexperiènciesnegatives,maltracteohapatit

violènciesoagressionsenl’àmbitsanitari? Quintipusdeviolènciesesdonenenaquest

àmbit?

Altresàmbits:

Sicreieuquehihaalgunaproblemàticaopropostaquenoespotincloureenelspuntsanteriors

(espaisdecultereligiós,mitjansdecomunicació,justícia,etc.),comenta-m'ho.

Tancament

Agraïment.

Esfacilitatelèfonimaildecontacte.

Salutacions.
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Annex5:Consentimentinformat

Nom icognoms:.................................................................................

Nom sentit:……………………………………………………………………………………………...

AmbDNI:........................................................................................

HESIGUTDEGUDAMENTINFORMADAIENTENCQUE:

L’AssociacióConexus.Atenció,formacióiinvestigaciópsicosocialsestàduentatermeunPlaper

ladiversitatsexual,afectivaidegènereielnouPlad’igualtatdegènereenelmeumunicipi.Per

aquestaraó,s’estanrealitzantentrevistesigrupsdediscussiópertaldepoderferunadiagnoside

lasituaciódeVilanovailaGeltrúenaquestsdosàmbits.

Lainformacióqueaportinlespersonesparticipantsenlesentrevistesigrupsdediscussióserà

mecanitzadaenunarxiuinformàticitractadaconfidencialment.Capparticipantseràidentificat

personalmentenlacomunicacióipublicaciódelsresultats.

Comprencquelamevaparticipacióésvoluntàriaiautoritzoa:

Enregistrarambàudiolesentrevistesindividuals/grupsdediscussióqueesrealitzaran

enelspropersmesos,enlesqualsparticipi.

Entenc que cap participants’identificarà personalmenten la comunicació,enregistramenti

publicacióderesultatsiquelesgravacionsserantractadesdeformaanònimaiconfidenciali

nomésseranutilitzadesperl'elaboraciódelesdiagnosisdelsplans.

Comprencquepucretirar-medel’estudi:

Quanhodesitgi

Sensehaverdedonarexplicacions

Sensequerepercuteixienlesmevesactivitats

Aixídonoisignoelmeuconsentimentperparticiparenaquestestudia...............................,amb

data:…………...............................(L’HADEPOSARELPARTICIPANT)

Signat:(personaparticipant:escriureelseunom icognoms)(signatura)

…………………………………,heinformatdetotl’abansesmentatalsignant,aclarintdubtesiapreciantla

sevacomprensiódetotselstermesexposats.

Signat(investigador/a:escriureelseunom icognoms)(signatura)


