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1. Presentació i objectius
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1. Presentació i objectius
1.1. Antecedents generals
El lideratge polític de les dones i dels homes que conformen la corporació
municipal esdevenen, juntament, amb la participació de les dones, una peça
vital de la pròpia evolució i maduresa de les polítiques de gènere. Del seu
apoderament i visibilitat en la gestió i en disseny de les agendes polítiques.
D‟acord amb la reflexió de la Dra. Astelarra (2005), tota acció política afecta
de manera òbvia a les dones i fins fa poques dècades la intervenció política
tendia a reforçar els mecanismes que produïen la discriminació de les
dones. No serà fins la dècada dels anys 90 que es comencen a desplegar la
igualtat d‟oportunitats i l‟acció positiva, que es veuria reforçada per
l‟estratègia del gender mainstreaming o transversalització de gènere.
Aquesta ja va ser plenament assumida per la Plataforma d‟Acció, aprovada
en la IV Conferència Mundial sobre la Dona, que va tenir lloc en Beijing l‟any
1995, on es va incitar als governs i a la resta d‟agents socials a integrar la
perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes per analitzar les
conseqüències per a les dones i els homes, respectivament abans de
prendre decisions, mitjançant la integració de la perspectiva de gènere com
a mesura estratègica que permetria la promoció de la igualtat de gènere a
través de la combinació de mesures i instruments legislatius i accions
concretes que es reforcin mútuament.
En efecte, el concepte del gender mainstreaming significa, de forma
sintètica, incloure la perspectiva de gènere en totes les polítiques i
actuacions prèvies a la presa de decisions, així com l'anàlisi, la metodologia,
la planificació i l'avaluació de totes les àrees d'intervenció: econòmiques,
jurídiques, ambientals, culturals, etc. En altres paraules, incloure una
perspectiva de gestió transversal en cadascuna de les fases de les polítiques
públiques.
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Les administracions públiques i, més concretament, els ajuntaments han
estat pioners en la implementació de mesures que han buscat assolir la
igualtat real entre dones i homes, mitjançant la creació de regidories
específiques. Aquestes han estat les responsables de liderar el disseny i
implementació de polítiques i serveis que sens dubte han millorat remoure
els obstacles, els clars i els obscurs que encara avui dia perduren en termes
d‟igualtat i de no discriminació entre les dones i els homes. Així, el
desenvolupament de les polítiques de gènere en els darrers vint anys ha fet
possible que avui les agendes polítiques contemplin la igualtat com un
principi fonamental.
Tot i aquests avenços, no és menys cert que les desigualtats per raó de
gènere són encara ben presents. Des de diferents entitats i administracions
públiques, existeix una consciència generalitzada del fet que és necessari
continuar treballant per tal d‟anar reduint fins a suprimir, les fonts i
manifestacions de la desigualtat que, per raó de gènere, perviuen en les
societats modernes.
El repte actual, pel que fa a les polítiques d‟igualtat, està en implicar, a tots
els agents socials, sobretot en les institucions més properes a la ciutadania,
en la posada en marxa d‟aquestes polítiques. És a dir, un cop sensibilitzada
la societat en l‟existència de la desigualtat i dissenyats els mecanismes per
a

reorientar

aquesta

situació

a

través

de

diferents

plans

d‟acció,

l‟administració local ha de continuar treballant amb l‟objectiu de potenciar
les polítiques d‟igualtat i d‟assumir el principi de la transversalitat.
Aquest estudi, Sant Cugat en femení II, és un encàrrec de la Regidoria
d‟Igualtat de l‟ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L‟objectiu d‟aquest
projecte és millorar el coneixement sobre les dones d‟aquesta ciutat i la
situació de l‟Ajuntament en relació a les polítiques d‟igualtat de gènere que
permetin fent passes en la transformació de la realitat per fer-la més
igualitària.
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1.2. Objectius
L‟estudi té una triple dimensió: d‟una banda diagnosticar i disposar de
dades sobre les condicions de vida i situació de les dones al
municipi, per tant, disposar de dades desagregades per raó de sexe, i
l’estat de l’orientació de polítiques d’igualtat a nivell local, d‟altra
banda, establir una proposta de Sistema d’Indicadors de Gènere de
Sant Cugat del Vallès i finalment, aportar unes línies conclusives i
estratègiques de desenvolupament de polítiques de gènere municipals.
En definitiva, el document que es presenta a continuació és un compendi
dels resultats analítics dels tres objectius que han guiat l‟execució del
projecte.
En primer lloc s‟exposen les principals magnituds demogràfiques de la
ciutat, per continuar avaluant la realitat social de les dones des de la major
part de vessants possibles:



Moviment natural: natalitat, fecunditat i mortalitat



Tinença de fills/es



Grandària de la llar i monoparentalitat



Emancipació



Formes de tinença de l'habitatge



Mercat de treball



Ingressos i prestacions



Formació



Mobilitat



Usos del temps



Factors incidents en la conciliació



El temps lliure i el temps de lleure



Rols de gènere en l‟organització domèstica
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Pràctica de l‟esport com a lleure i salut



Percepció de la desigualtat entre les dones i els homes



Violència de gènere

En segon lloc, s‟identifiquen les necessitats del col·lectiu femení, i les
polítiques de gènere i accions positives dutes a terme per part de la
corporació municipal.
En tercer lloc, es proposa un Sistema d‟Indicadors de Gènere per a Sant
Cugat del Vallès, i es sintetitzen les principals conclusions per a proposar
d‟estratègies d‟intervenció municipal.
Finalment, s‟ofereixen unes conclusions a l‟entorn del conjunt de dades
desagregades per sexe, des de la perspectiva de gènere, que pretén ser
una eina pràctica de suport a la tasca que duu a terme la Regidoria
d‟Igualtat de l‟ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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1.3. Procediment metodològic
Per tal d‟assolir els objectius proposats s‟ha dissenyat un enfocament
metodològic multiestratègic. Així, s‟han desenvolupat les següents tècniques
d‟investigació social:
1. Anàlisi documental. Examinant informacions preexistents mitjançant
la revisió dels registres als quals s‟ha pogut accedir: memòries,
estudis, etc.
2. La cerca i l‟explotació de dades estadístiques secundàries: que han
facilitat el propi Ajuntament, d‟administracions supra-locals així com
d‟IDESCAT i de l‟INE.
3. La realització d‟una enquesta telefònica. Fitxa tècnica:
Tipus d‟entrevista: enquesta telefònica amb suport CATI (Computer Assisted
Telephone Interview), en base a qüestionari semi-estructurat
Durada aproximada: 15 minuts.
Univers: dones de 18 o més anys residents a Sant Cugat.
Mostra final:424 enquestes vàlides.
Marge d‟error: + 4,85% per a les dades globals (sota criteri de MAS, per a
universos finits, sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50), i amb un
interval de confiança del 95,5%).
Afixació de la mostra: Proporcional. S‟han establert quotes segons edat i districte.
Procediment de mostreig: Polietàpic, estratificat per conglomerats. La selecció de
les unitats primàries de mostreig (llars) es realitza a través de selecció aleatòria de
telèfons entre tots els registres de la guia telefònica del municipi i de las unitats
finals (individus) sota la cumplimentació de les quotes d‟edat (trams) creuades per
districte.
Dates de treball de camp: març de 2010.
Anàlisi estadística: Descriptiva univariable i bivariable, utilitzant estadístics de
significació bàsics com Chi Square i Test de Residus Corregits Ajustats per a
variables nominals, i T-Student per a les variables contínues.
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4. Entrevistes semi-estructurades en profunditat. S‟han realitzat 11
entrevistes a agents socials, personal tècnic municipal així com
polític. El llistat de les entrevistes realitzades es facilita a mode
d‟annex.

1.4. Equip i agraïments
Al llarg del procés l‟equip investigador ha estat composat per Blanca Moreno
Triguero, sociòloga col·legiada número 1.586, Montserrat Martínez Melo,
sociòloga col·legiada número 530, i Jordi Pujol Puigdemont, col·legiat
número 482 i gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, que
ha coordinat i revisat aquest treball.
Finalment, de manera expressa, l‟equip vol agrair la col·laboració i la
implicació de l‟equip municipal, especialment a en Ferran Domínguez
Benito, Cap de Servei de Ciutadania, a na Carme Mitjans Miret, l‟Agent de
la Igualtat, i a na Rosa Botella Corral, Tècnica psicòloga de Dona
Informació, sense les seves implicacions i suport aquest estudi no hagués
estat possible.
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2. Grans dades de Sant Cugat del Vallès
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2. Grans dades de Sant Cugat del Vallès
2.1. Anàlisi demogràfica: situació actual i evolució
Si bé l‟anàlisi del municipi de Sant Cugat del Vallès cal centrar-lo en les
dimensions més properes a la realitat de la vida quotidiana de les dones,
abans cal però, tenir un primer marc de referència de l’estructura de
la ciutat i de les característiques demogràfiques de les dones que hi
viuen. Tanmateix es tracta d‟una anàlisi dels trets fonamentals d‟aquesta
dimensió per tal de conèixer la situació actual i l‟evolució demogràfica del
municipi.
Segons

l‟estadística

oficial

de

l‟Institut

d‟Estadística

de

Catalunya

(IDESCAT), en base al padró continu de població, a 1 de gener de 2009 la
ciutat de Sant Cugat comptava amb 79.253 habitants. Cal tenir present que
aquesta dada correspon a l‟estadística oficial consolidada. En canvi, a data
17/03/2010 el padró viu de l‟Ajuntament comptabilitzava 82.117 de
població, una xifra significativament superior a la registrada un any abans,
però que és coherent amb els ritmes de creixement mitjos dels darrer
decenni a la ciutat. Tanmateix d‟acord a les estadístiques oficials el ritme de
creixement anual ha estat divers en funció de l‟any, si bé la mitjana en els
darrers 10 anys ha estat de 2.955,4 persones, 1.427,8 homes i 1.527,7
dones.
D‟aquesta manera, cal tenir present que Sant Cugat és un municipi que ha
viscut una important transformació demogràfica en els darrers 10 anys,
acompanyada també per la transformació urbanística, de tal manera que en
l‟anàlisi demogràfica en clau de gènere, és precís tenir com a referència el
perfil de dones que s‟han incorporat al municipi per comprendre la seva
situació actual.
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Gràfic 1. Evolució de la població de Sant Cugat
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Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat . Padró continu.

En els darrers 10 anys, el creixement de població a la ciutat, per norma
general, ha estat proporcionat entre homes i dones, de tal manera que el
2009, segons les dades oficials, les dones suposen 51,2% de la població
santcugatenca.
Taula 1. Evolució de la població per sexes.
Homes
Any

Hab.

Dones

Variació
(%)

Hab.

Total

Variació
(%)

Hab.

Variació
(%)

2009

38.789

3,87

40.464

3,94

79.253

3,91

2008

37.345

2,67

38.929

2,52

76.274

2,59

2007

36.373

0,48

37.972

1,06

74.345

0,77

2006

36.199

4,44

37.575

4,80

73.774

4,62

2005

34.660

8,10

35.854

8,66

70.514

8,38

2004

32.063

2,97

32.998

3,14

65.061

3,06

2003

31.139

5,46

31.993

5,56

63.132

5,51

2002

29.528

7,26

30.309

7,11

59.837

7,19

2001

27.529

6,13

28.296

5,92

55.825

6,02

2000

25.939

--

26.715

--

52.654

--

12.850

49,54

13.749

51,47

26.599

50,52

Variació
2000-2009 (%)

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu
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Així, en quasi 10 anys la ciutat ha multiplicat pel 51% el nombre de dones
que hi resideixen.
Finalment, el total de dones residents a Sant Cugat el 2009 són 40.464 que
suposen l‟1,5% de la població femenina de la província de Barcelona, ja que
el conjunt del municipi té aquest mateix pes poblacional a la província.
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2.2

Estructura d’edats i indicadors

Concentrant l‟atenció en el darrer període de creixement, de 2000 a 2009
s‟observa que a Sant Cugat el creixement se centra entre la població
infantil (78,41%), així com entre la població de 35 a 49 anys (60,45%) i
la de 50 a 64 anys (61,58%). D‟aquesta manera, la gent gran i els joves
són els segments de població, tant entre els homes com entre les dones que
menys han crescut si bé també ho han fet.
Taula 2. Estructura d’edats 2009, i variació 2000-2009.
Edats

Homes

Dones

Total

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

10.159

26,2

9.502

23,5

19.661

24,8

18 a 24 anys

3.006

7,7

2.798

6,9

5.804

7,3

25 a 34 anys

5.319

13,7

5.850

14,5

11.169

14,1

35 a 49 anys

10.376

26,7

11.165

27,6

21.541

27,2

50 a 64 anys

6.680

17,2

6.854

16,9

13.534

17,1

65 anys o més

3.249

8,4

4.295

10,6

7.544

9,5

38.789

100,0

40.464

100,0

79.253

100,0

0-17 anys

Total

Variació

Variació

Variació

Variació

2000-2009

(%)

(%)

(%)

78,57

78,24

78,41

18 a 24 anys

6,63

8,03

7,30

25 a 34 anys

20,89

25,78

23,40

35 a 49 anys

57,83

62,97

60,45

50 a 64 anys

58,75

64,44

61,58

65 anys o més

44,46

37,48

40,41

49,54

51,47

50,52

0-17 anys

Total

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu

L‟estructura d‟edats de Sant Cugat, tal i com mostren les següents
piràmides, és força més jove que la del conjunt de Catalunya i de la
província de Barcelona. Les principals característiques diferencials són:



Existeix una proporció més alta de població infantil i adulta.



Un menor pes del col·lectiu de gent gran, més important entre
els homes que entre les dones.
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Gràfic 2. Piràmide d’edats Sant Cugat 2009

Gràfic 3. Piràmide d’edats la província de
Barcelona 2009

Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat . Padró continu.
Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat . Padró continu.

Gràfic 4. Piràmide d’edats Catalunya 2009

Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat . Padró continu.
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Centrant l‟anàlisi a la situació actual i tenint en compte el procés de
rejoveniment que ha comportat el darrer període de temps, cal dir que a
Sant Cugat els indicadors basats en l‟edat mostren que les dones tenen una
situació dualitzada, d‟una banda estan més envellides que els homes i
d‟altra banda, tenen més massa crítica en edat jove i adulta.
Quant a l‟estructura del col·lectiu de gent gran, les dones tenen un major
índex d‟envelliment, és a dir, el pes de les majors de 64 anys sobre les
menors de 15 anys, és superior que entre els homes. D‟altra banda, les
dones són una població més sobreenvellida, en tant que el pes de la
població major de 74 anys entre la població de 65 anys i més, és més gran.
En canvi, l‟índex de dependència global de les dones és molt similar al dels
homes, és a dir, la càrrega que la població inactiva suposa per a la població
potencialment activa es manté en la mateixa situació entre homes i dones.
Finalment, l‟índex de reemplaçament de la població activa mostra la
capacitat de la població econòmicament activa de reemplaçar-se és a dir, la
relació entre la població propera a la jubilació (60-64 anys) i la població
propera a incorporar-se al mercat laboral (15 a 19 anys). A Sant Cugat, per
cada 100 dones de 15 a 19 anys n‟hi ha 85,21 de 60 a 64 anys, de tal
manera que el reemplaçament de la població activa està garantit ja que
potencialment entraran més joves al mercat laboral que persones es
jubilaran. El fet que entre les dones hi hagi una major capacitat de
reemplaçament

que

entre

els

homes

indica

la

tendència

a

progressivament el mercat laboral potencial sigui més femení.
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que

Taula 3. Indicadors d’edat de la població. Sant Cugat 2009.
Indicador
Índex d'envelliment (%)1
Índex de sobreenvelliment (%)

2
3

Índex de dependència global (%)
Índex de reemplaçament
de la població d'edat activa (%)4

Homes

Dones

Total

40,43

55,91

47,90

42,79

52,24

48,11

49,30

48,40

48,84

75,14

85,21

79,99

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT.
1

(Població de 65 i més anys/Població de 0 a 15 anys)*100

2

(Població de 75 i més anys/Població de 65 i més anys)*100

3

((Població de 65 i més anys+Població de 0 a 15 anys)/Població de 16 a 64 anys)*100

4

(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100

La comparació de la situació de les dones amb altres territoris marca
tendències oposades quant a envelliment i reemplaçament, però no quant a
sobreenvelliment ni dependència. El nivell d‟envelliment de les dones és
inferior

al

de

la

província

i

Catalunya,

però

pateixen

nivells

de

sobreenvelliment iguals que l‟entorn. La població gran té menor pes al
municipi, tot i que hi ha la mateixa tendència al sobreenvelliment.
D‟altra banda, si bé la càrrega que la població inactiva suposa per a la
població potencialment activa (índex de dependència global) és similar a
Sant Cugat que a la resta de territoris, l‟índex de reemplaçament segueix
una tendència diferent.
Taula 4. Indicadors d’edat de la població de les dones
Comparativa territorial Sant Cugat 2009.
Indicador
Índex d'envelliment (%)

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

129,81

133,25

55,91

55,20

54,90

52,24

51,62

51,43

48,40

122,93

128,58

85,21

Catalunya
1

Índex de sobreenvelliment (%)

2

Índex de dependència global (%)3
Índex de reemplaçament
de la població d'edat activa (%)4
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT.
1

(Població de 65 i més anys/Població de 0 a 15 anys)*100

2

(Població de 75 i més anys/Població de 65 i més anys)*100

3

(Població de 65 i més anys+Població de 0 a 15 anys)/Població de 16 a 64 anys)*100

4

(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100
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2.3 Migracions
Com és lògic el creixement de la població a Sant Cugat es relaciona
directament amb les migracions, és a dir, amb el fet que al municipi s‟han
incorporat cada cop més ciutadans i ciutadanes de les que han marxat.
Concretament, quant a les migracions internes, és a dir, els fluxos entre la
ciutadania amb orígens i destins dins del territori d‟Espanya.
En el cas de Sant Cugat, la major part del creixement de població cal
associar-lo a les migracions internes, és a dir, que la ciutat creix degut a la
població que arriba d‟altres municipis propers.
Concretament, l‟any 2008 es va registrar un saldo migratori total del
19,6‰, principalment intern (16,5‰) ja que només el 3‰ d‟aquest saldo
és degut a les migracions procedents de fora d‟Espanya.
Taula 5. Saldos migratoris. Sant Cugat 2008.
Sant Cugat
Hab.
Ciutadania 2008

Variació

‰

76.274

Saldo migratori interior 2008

1.261

16,5

Saldo migratori exterior 2008

232

3,0

1.493

19,6

Saldo migratori total 2008
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT.

Saldo migratori interior = immigracions-emigracions interiors
Saldo migratori exterior = immigracions-emigracions exteriors
Saldo migratori total = saldo interior+saldo exterior

A més, es pot matisar que el creixement degut a l‟arribada de ciutadans i
ciutadanes provinents d‟entorns propers, es vincula en el 90% dels casos a
població de la mateixa província de Barcelona.
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Taula 6. Composició del saldo migratori interior.
Sant Cugat 2008
Sant Cugat
Hab.

%

9

0,7

1.146

90,9

Resta de Catalunya

61

4,8

Resta d'Espanya

45

3,6

1.261

100

Mateixa comarca
Resta de la província

Saldo migratori interior 2008
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT.

Saldo migratori interior = immigracions-emigracions interiors
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2.4 Població estrangera
Tot i que Sant Cugat del Vallès ha crescut de manera important degut a les
arribades de ciutadans i ciutadanes provinents de la resta de l‟Estat,
especialment de la pròpia província de Barcelona, també s‟han establert a la
ciutat persones provinents de l‟estranger.
Actualment, a Sant Cugat el 14,5% de les dones tenen nacionalitat
estrangera, un percentatges similar al del conjunt de la Catalunya i
lleugerament per sobre del total de la província de Barcelona.
Gràfic 5. Percentatge de població estrangera i
taxa global d’estrangeria femenina. 2009
25
20

15,9
15

14,4

14,6

C a t a lunya
( do ne s )

P ro v .
B a rc e lo na
( t o t a l)

14,5

13,9

13,3

%
10
5
0
C a t a lunya
( t o t a l)

P ro v .
B a rc e lo na
( do ne s )

S a nt C uga t
( t o t a l)

S a nt C uga t
( do ne s )

Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat . Padró continu.

Tanmateix, a la ciutat de Sant Cugat el pes de la població femenina
extracomunitària és molt similar al de la resta de territoris (9,6%).
Taula 7. Indicadors d’estrangeria. Dones. 2009
Indicador

Catalunya

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

Taxa d'estrangeria global (%)

14,4

13,3

14,5

% Població d'origen extracomunitària

10,7

10,5

9,6

Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat . Padró continu.
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Les dones estrangeres que viuen a Sant Cugat són principalment de països
d‟Amèrica del Sud (6,4%) i en segon lloc de països europeus de la UE
(4,9%), representant la resta de nacionalitats col·lectius molt aïllats.
Taula 8. Nacionalitat de la població per sexes. 2009.
Homes
Nacionalitat

Dones

Total

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

Espanyola

33.652

86,8

34.580

85,5

68.232

86,1

Estrangera

5.137

13,2

5.884

14,5

11.021

13,9

Resta UE

2.210

5,7

2.001

4,9

4.211

5,3

Resta Europa

121

0,3

189

0,5

310

0,4

Àfrica

388

1,0

277

0,7

665

0,8

Am. Nord i Central

322

0,8

536

1,3

858

1,1

Amèrica del Sud

1.722

4,4

2.584

6,4

4.306

5,4

Àsia i Oceania

374

1,0

297

0,7

671

0,8

Total

38.789

100,0

40.464

100,0

79.253

100,0

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu

Per països no existeix una concentració important en un país concret.
Els col·lectius més nombrosos són les dones bolivianes i d‟Equador,
seguides de les que tenen nacionalitat francesa, italiana o alemanya.
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Taula 9. Dones segons principals nacionalitats. 2009.
Dones
Nacionalitat

Hab.

%

Espanyola

34.580

85,5

Estrangera

5.884

14,5

Bolívia

743

1,8

Equador

627

1,5

França

482

1,2

Itàlia

387

1,0

Alemanya

365

0,9

Marroc

259

0,6

Colòmbia

258

0,6

Paraguai

246

0,6

Regne Unit

242

0,6

Argentina

217

0,5

Perú

174

0,4

Resta

1.884

4,7

Total

40.464

100,0

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu

Comparant

amb

altres

territoris

les

principals

diferències

quant

a

composició del col·lectiu estranger és que a Sant Cugat pràcticament no
resideix població africana mentre que la població d‟Amèrica del Sud i de
països de la UE és lleugerament superior que al conjunt de la província i de
Catalunya.
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Taula 10. Nacionalitat de la població. Dones.
Comparativa territorial. 2009.
Nacionalitat

Catalunya

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

Espanyola

85,6

86,7

85,5

Estrangera

14,4

13,3

14,5

Resta UE

3,7

2,8

4,9

Resta Europa

0,7

0,6

0,5

Àfrica

3,0

2,4

0,7

Am. Nord i Central

1,0

1,0

1,3

Amèrica del Sud

4,9

5,4

6,4

Àsia i Oceania

1,0

1,2

0,7

Total

100,0

100,0

100,0

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu

Per tal d‟aprofundir en les característiques de les dones estrangeres
residents a Sant Cugat cal destacar principalment que es tracta de
població més jove que la població de nacionalitat espanyola, tal i
com indica la piràmide d‟edats comparada.
La població estrangera es concentra en les franges d‟edat infantils i en edat
laboral de 20 a 54 anys especialment.
Gràfic 6. Piràmide d’edats
segons nacionalitat. Sant Cugat 2009

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu
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De fet, l‟índex d‟envelliment de les dones estrangeres del municipi no
supera el 18%, sent una mica més elevat entre les dones de resta de la UE.
Concretament entre les dones estrangeres el pes de les que tenen entre 15
i 34 anys duplica la situació que es dóna entre les ciutadanes de nacionalitat
espanyola.
Aquest percentatge és més elevat encara entre les dones amb nacionalitats
d‟Amèrica del Sud, ja que quasi la meitat (49,1%) està en aquesta edat.
En canvi, les poblacions infantils representen una menor proporció entre les
dones estrangeres que entre les dones amb nacionalitat espanyola, mentre
que són un segment molt reduït les que tenen més de 50 anys.
Una altra forma de llegir aquesta informació és conèixer quin és el pes que
cada col·lectiu de nacionalitat té en cada franja d‟edat. Tal i com s‟observa
en la taula següent, quasi 1 de cada 4 dones de 15 a 34 anys (24,2%) és
de nacionalitat estrangera.
En canvi, representen únicament l‟11,4% de les dones de 0-14 anys, i el
16,6% de les dones d‟entre 35 i 49.
Taula 11. Estructura d’edats per nacionalitats. Dones 2009
Edats

Total població

Nacionalitat

Nacionalitat

% sobre

espanyola

estrangera

el segment

Hab.

%

Hab.

%

Hab.

%

d’edat

0-14 anys

8168

20,2

7240

20,9

928

15,8

11,4

15 a 34 anys

9982

24,7

7565

21,9

2417

41,1

24,2

35 a 49 anys

11165

27,6

9308

26,9

1857

31,6

16,6

50 a 64 anys

6582

16,3

6064

17,5

518

8,8

7,9

65 anys o més

4567

11,3

4403

12,7

164

2,8

3,6

40464

100,0

34580

100,0

5884

100,0

14,5

Total
Índex
d’envelliment (%)1

55,91

60,81

17,67

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu
* L‟Idescat facilita els resultats municipals per edats quinquennals de tal manera que no es poden reproduir els talls d‟edat anteriors en
les edats joves.
1

(Població de 65 i més anys/Població de 0 a 15 anys)*100
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De manera específica, el 12,7% de les dones d‟entre 35 i 49 anys té
nacionalitat d‟Amèrica del Sud, mentre que aquest origen només representa
el 3,4% de les dones menors de 15 anys i 7% de les dones d‟entre 35 i 49.
En canvi, les dones amb nacionalitats de la resta de la UE són el 4,9% de la
població i tenen pràcticament el mateix pes en els grups d‟edats més joves,
només a partir dels 50 anys representen una part menor de la població.
Taula 12. Estructura d’edats principals orígens (subcontinents).
Dones 2009
Edats

Resta UE

% sobre

Amèrica

% sobre

el segment

del Sud

el segment

Hab.

%

d’edat

Hab.

%

d’edat

0-14 anys

430

15,3

5,3

280

10,8

3,4

15 a 34 anys

600

38,6

6,0

1269

49,1

12,7

35 a 49 anys

678

30,7

6,1

779

30,1

7,0

50 a 64 anys

206

12,2

3,1

204

7,9

3,1

87

3,2

1,9

52

2,0

1,1

2001

100,0

4,9

2584

100,0

6,4

65 anys o més
Total
Índex
d’envelliment (%)1

20,23

18,57

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu
* L‟Idescat facilita els resultats municipals per edats quinquennals de tal manera que no es poden reproduir els talls d‟edat anteriors en les
edats joves.
1

(Població de 65 i més anys/Població de 0 a 15 anys)*100
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3. La realitat social de les dones de Sant Cugat:
anàlisi del col·lectiu femení i dades desagregades per
sexe
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3. La realitat social de les dones de Sant Cugat: anàlisi del
col·lectiu femení i dades desagregades per sexe
El col•lectiu femení de Sant Cugat és molt divers i amb algunes
particularitats diferencials de la resta de la comarca i de la província de
Barcelona.
Una exhaustiva mostra de la seva diversitat interna ha quedat recollida en
aquest capítol, La realitat social de les dones de Sant Cugat, l’anàlisi
del col•lectiu femení i dades desagregades per sexe.
D‟aquesta manera, les dades que a continuació s‟exposen són el fruit de
l‟anàlisi

del

qüestionari

Sant

Cugat en

femení

II,

una

eina

de

coneixement elaborada des de la perspectiva de gènere que proporciona
una específica informació de la realitat municipal de les dones.
Així, inclou tot un seguit d‟apartats que aborden des de les qüestions més
generals i globals a les qüestions més específiques i concretes.
En primer lloc s‟emmarca el moviment natural: la natalitat, fecunditat i
mortalitat per enllaçar-lo amb la tinença de fills i filles, la grandària de la
llar i la monoparentalitat així com amb qüestions relatives a l‟emancipació i
les formes de tinença de l'habitatge.
A continuació s‟obre un gran bloc temàtic que inclou el mercat de treball i
els ingressos de les dones relacionat amb la formació i els estudis.
Segueix amb un altre subapartat sobre els usos socials del temps, els
factors incidents en la conciliació, el temps lliure i el temps de lleure i la
percepció de la salut de les dones. Finalment, s‟aborden els rols de gènere
en l‟organització domèstica, l‟atenció a persones dependents, la percepció
de la desigualtat entre les dones i els homes i la violència de gènere.
En la mesura del possible, aquestes dades s‟han comparat amb l‟àmbit de
Catalunya i amb la província de Barcelona.
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3.1. Moviment natural: natalitat, fecunditat i mortalitat
Si en l‟apartat demogràfic s‟ha analitzat la situació actual i l‟evolució de la
població de Sant Cugat per raó de la seva evolució migratòria, cal tenir en
compte que una part del creixement de la població es deu a raons naturals,
és a dir, al fet que hi ha més naixements que defuncions al municipi.
La natalitat a Sant Cugat està lleugerament per sobre de la mitjana del
conjunt de Catalunya i de la província, mentre que la fecunditat general se
situa en nivells similars a la d‟altres territoris. Així, el 2008 a Sant Cugat
per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys hi ha 49,07 naixements,
una situació molt similar a la del conjunt de Catalunya i una mica per sobre
de la situació de la província.
Taula 13. Taxes de natalitat i fecunditat. Comparativa
territorial.2008.
Indicador

Catalunya

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

Taxa bruta de natalitat (%)1

12,19

11,99

13,08

Taxa global de fecunditat general (‰)2

48,93

47,85

49,07

Font: IDESCAT. Moviment natural.
1

Quocient entre el nombre de nascuts/des vius/ves registrats/des en un any determinat i la població a meitat

del període.
2

Relació entre el nombre de nascuts/des vius/ves per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys).

En canvi, la mortalitat al municipi és força baixa, fet que cal relacionar amb
que es tracta d‟un municipi amb un índex d‟envelliment baix.

Taula 14. Taxes bruta de mortalitat. Comparativa territorial.2008.
Indicador
Taxa bruta de mortalitat (‰)

Catalunya
1

8,15

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

8,05

5,26

Font: IDESCAT. Moviment natural.
1

Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període.
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Concretament, a la ciutat de Sant Cugat el 2008 es van registrar 987
naixements (nascuts vius), el 20% dels quals van ser fills i filles de dones
de nacionalitat estrangera. Cal tenir present, que el pes dels naixements
de mares estrangeres és inferior a Sant Cugat que al conjunt de la
província de Barcelona i de Catalunya en general, on representen el
25,9% i el 28,2% dels naixements del 2008.
Taula 15. Naixements per nacionalitat de la mare.
Comparativa territorial.2008.

Nacionalitat de la mare

Catalunya

Prov.

Sant Cugat

Barcelona

%

%

Nombre

%

Espanyola

71,8

74,1

790

80,0

Estrangera

28,2

25,9

197

20,0

100,0

100,0

987

100,0

Total

Font: elaboració pròpia partir d‟IDESCAT. Moviment natural.

A partir d‟aquestes dades es pot estimar la taxa de fecunditat de les dones
en funció de la seva nacionalitat. Així, s‟observa que mentre que a la
província de Barcelona i a Catalunya en el seu conjunt, la fecunditat de les
dones estrangeres és molt superior a la de les dones de nacionalitat
espanyola, en el municipi de Sant Cugat del VALLÈS la fecunditat de dones
estrangeres i espanyoles és similar.
Taula 16. Estimació de la taxa global de fecunditat general
segons nacionalitat de la mare. Comparativa
territorial.2008.
Taxa global de fecunditat
general estimada (‰)

1

Catalunya

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

Espanyola

43,58

43,59

46,82

Estrangera

64,10

61,00

46,09

Total

47,90

47,08

46,67

Font: elaboració pròpia partir d‟IDESCAT. Moviment natural.
1

Relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49

anys). Es tracta d‟una estimació donat que no es disposa de la població a meitat del període i
s‟ha pres com a referència la població al final del període. Padró continu 2009, a 1 de gener de
2009. D‟aquesta manera, la dada es desvia lleugerament de la dada oficial presentada en
l‟apartat anterior.
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Quant a la nacionalitat de les mares, el 2008 la major part dels naixements
de Sant Cugat del Vallès van ser de mares de nacionalitats d‟Amèrica del
Sud (45,7%) i en segon lloc països de la UE. En canvi, a la resta de
territoris donada la diferència en la composició per nacionalitats, van tenir
un pes significatiu els naixements de dones d‟Àfrica.
Taula

17.

Naixements
segons

de

mares

nacionalitat.

estrangeres

Subcontinents.

Dones. Comparativa territorial. 2008
Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

14,3

11,8

24,9

3,7

3,5

5,1

39,7

34,3

9,1

5,0

5,5

10,2

27,5

33,0

45,7

Àsia

9,7

12,0

4,6

Oceania

0,0

0,0

0,5

100,0

100,0

100,0

Nacionalitat
Resta UE
Resta Europa
Àfrica
Am. Nord i Central
Amèrica del Sud

Total

Catalunya

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu

Finalment, quant a l‟edat de les mares, a Sant Cugat com en el conjunt
territoris, la major part dels naixements són de mares entre els 30 i
34 anys (41%). Tanmateix, cal tenir present que els naixements de mares
que superen aquesta edat són més freqüents a Sant Cugat que a la resta de
territoris. Així, a la ciutat el 35,1% dels naixements són de mares de 35 a
39 anys mentre que només el 3,9% eren mares de 18 a 24 anys i el 14,1%
de 25 a 29 anys, sent aquests segments d‟edat entre els que hi ha major
proporció de naixements tant a la província de Barcelona com a Catalunya
en el seu conjunt. Per tant, a Sant Cugat el 82% dels naixements se situen
en la forquilla d‟edats de les mares entre 30 i 40 anys i més.
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Taula 18. Naixements segons l’edat de les mares.
Comparativa territorial. 2008
Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

0,6

0,5

0,1

18 a 24 anys

11,9

10,6

3,9

25 a 29 anys

23,3

22,1

14,1

30 a 34 anys

38,1

38,8

41,0

35 a 39 anys

22,0

23,5

35,1

40 o més anys

4,2

4,4

5,9

No consta

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Edat de la mare
Menys de 18 anys

TOTAL

Catalunya

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu
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3.2. Tinença de fills i filles
Una vegada analitzada la fecunditat i natalitat del municipi, es fa necessari
establir, quantes dones tenen fills i filles. Tanmateix, les fonts estadístiques
oficials basades en registres no acostumen a difondre informació sobre
aquesta dada. A Catalunya des de 2007 es disposa de l‟Enquesta
Demogràfica (ED) que quantifica i dóna informació sobre aquesta realitat i
l‟enquesta Sant Cugat en Femení II també ha recollit.
D‟acord als resultats de l‟enquesta, a Sant Cugat el 76,2% de les dones de
18 anys i més tenen fills/es. Si es comparen aquests resultats amb els
disponibles en fonts oficials al municipi el pes de les dones amb fills/es
supera de manera important la situació que es viu a d‟altres entorns
territorials. La mitjana del municipi és de 1,59 fills/es per cada dona de 18
anys i més, i de 2,08 fills/es per dona entre les que tenen fills/es. Cal dir, a
més que al municipi són més freqüents les dones amb 2 fills/es (36,8%)
que al conjunt de Catalunya i de l‟Àmbit Metropolità.
Taula 19. Tinença de fills i filles (dones de 18 anys i més). Comparativa territorial.
Catalunya

Tinença de fills i filles

(2007)1

Àmbit

Sant

Metropolità
(2007)

1

Cugat
(2010)2

Sense fills/es

30,2

31,2

23,6

Amb fills/es

69,8

68,8

76,2

1

21,5

21,1

20,5

2

31,7

31,5

36,8

3 o més

16,7

16,2

18,9

NC

--

--

ND

ND

1,59

ND

ND

2,08

100,0

100,0

100,0

Mitjana de fills/es per dona (total dones)
Mitjana de fills/es per dona (dones amb
fills/es)

TOTAL
1

Font: IDESCAT. Enquesta Demogràfica 2007. No facilita dades per província.

2

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

0,2

OBSERVACIONS: a la metodologia de l‟ED, l‟Idescat informa que el concepte fills/es tinguts/des es refereix exclusivament al fet
biològic. S'hi inclouen també els infants que han mort al poc de néixer, però se n'exclouen els infants nascuts morts i els
avortaments. A l‟Enquesta SFII es consideren tots els fills i filles que la dona declari.
ND: Aquestes mitjanes no estan facilitades a l‟IDESCAT.
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Aquestes dades són referides al total de fills i filles i no es matisa l‟edat.
A partir de l‟enquesta també s‟ha volgut estimar quantes dones del municipi
tenen fills i filles menors d‟edat. Concretament, el 41% de les dones de 18
anys i més residents al municipi tenen infants menors d‟edat, el que
representa el 53,7% de les dones amb fills i filles.

Gràfic 7. % de dones amb fills/es menors d’edat
Té
fills/es
menors
41,0

No té
fills/es
23,6

No té
fills/es
menors
35,4
Base total [424]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.

Taula 20. Tinença de fills/es menors
d’edat entre les dones amb
fills/es
Situació

%

Té fills/es menors (0-17)

53,7

No té fills/es menors

46,3

BASE (té fills/es)

[324]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.

Entre les dones que tenen fills i filles menors la mitjana és de 1,69 infants,
de tal manera que són quasi tantes les que tenen 2 fills/es (21,6%) com les
que tenen un/a (25,3%).
Taula 21. Tinença de fills i filles menors d’edat entre les dones
amb fills i filles
Situació

%

No té fills/es menors

46,3

Té fills/es menors (0-17)

53,7

1

25,3

2

21,6

3 o més
Mitjana de fills/es menors per dona (dones amb fills/es)
Mitjana de fills/es menors per dona (dones amb fills/es
menors)
BASE (té fills/es)
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

6,2
0,9
1,69
[324]
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3.3. Grandària i tipologia de la llar i monomarentalitat
A continuació es tracta d‟analitzar les formes de convivència de les
dones del municipi. Abans d‟aquesta anàlisi però, cal tenir present que
l‟estudi i quantificació de les formes de convivència ha estat tradicionalment
basat en l‟estudi de les llars i els nuclis. D‟aquesta manera, la gran majoria
de fonts d‟informació, principalment el cens 2001 i l‟Enquesta Demogràfica
2007 faciliten resultats per nombre de llar i no per la situació de convivència
de la persona. L‟estudi que es presenta a continuació es basa en l‟anàlisi de
les persones i, sempre que sigui possible, es compararan les dades amb
l‟única font que facilita dades sobre les formes de convivència en base al
total de població, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de
Catalunya 200618.
Així, el més freqüent és que les dones de Sant Cugat resideixin en una llar
en la que hi conviuen 4 o més persones (44,3%). A continuació són quasi
tantes les dones que viuen amb grups de 3 persones (25,7%) com en llars
de 2 persones (24,5%). Comparat amb la província de Barcelona, les dones
santcugatenques viuen en llars més nombroses, ja que només el 5,4%
resideix en una llar unipersonal, és a dir, sola, el percentatge de les que
viuen amb 4 o més persones supera en 10 punts percentuals la situació
global de la província.



Les dones que viuen en llars soles o unipersonals augmenten a partir
dels 50 anys, i suposen el 20% de les dones de 65 anys i més.
El mateix succeeix amb les llars bipersonals, ja que el 36,7% de les
dones de 50 a 64 anys i el 58,3% de les que superen els 64 anys,
viuen amb una altra persona només.
En canvi, el 52,5% de les dones de 18 a 34 anys i el 65,6% de les
que tenen entre 35 i 49 anys, resideixen a llars de 4 o més membres.

18

Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006.
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La grandària de llar també és superior entre les dones de nacionalitat
estrangera, ja que el 63,0% de les dones estrangeres viu en una llar
de 4 o més membres.



A més, són les dones amb formació superior les que en major mesura
viuen en llars grans, el 51,1% viu a llars de 4 o més membres.



El conjunt de factors tenen una forta correlació amb l‟edat i el cicle
vital, de tal manera que també és més elevat el pes de les llars més
nombroses entre les dones actives (50,4%) i les que tenen fills/es
menors (73%).
Taula 22. Grandària de la llar
Prov.
Grandària de la llar

Barcelona
(2006)

Unipersonal

2

Sant Cugat
1

(2010)

9,7

5,4

2

29,0

24,5

3

26,3

25,7

4 o més persones

35,0

44,3

3,00

3,09

[3.984]

[424]

Mitjana de membres a llar
BASE TOTAL
1

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

2

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de

Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de les dones de la
província de Barcelona. Població de 18 anys i més.

Si bé la grandària de llar en la que es resideix orienta sobre la tipologia de
convivència, l‟estudi permet obtenir classificacions comparables d‟aquest
fenomen. Concretament, el 57,1% de les dones de Sant Cugat resideix
en una llar formada per una parella amb fills/es i 1 de cada 4
(26,2%) en parella i sense fills/es.
D‟altra banda, el 7,3% de les dones viu a una llar monoparental,
encapçalada per una dona adulta i els seus fills/es, menors o no d‟edat i
sent ella la responsable de llar o bé una de les filles.
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Taula 23. Tipus de llar
Prov.
Tipus de llar

Barcelona
2

(2006)

Unipersonal

Sant Cugat
1

(2010)

9,7

5,4

24,5

26,2

51,3

57,1

Monoparental

9,0

7,3

Altres (2 nuclis, sense nucli…)

5,5

3,3

--

0,7

[3.984]

[424]

Parella
(amb o sense altres persones)

Parella amb fills i/o filles
(amb o sense altres persones)

Nc
BASE TOTAL
1

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

2

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de

Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de les dones de la
província de Barcelona. Població de 18 anys i més.

Per estimar el volum de dones que viuen en una llar monomarental amb fills
i filles menors, en tant que una de les situacions de convivència
particularment vulnerables entre el col·lectiu femení, s‟ha realitzat una
exploració del padró d‟habitants. Aquesta font no registra la relació de
parentesc

entre

les

persones.

Per

estimar

el

nombre

de

famílies

monoparentals que existeixen al municipi, s‟han calculat el nombre de
famílies19. En total es comptabilitzen 28.008 famílies a Sant Cugat segons el
padró municipal d‟habitants a data 17/03/2010.

19

A partir del codi de família registrat al padró. Cal tenir present que més d‟una família poden conviure
en el mateix domicili. Tanmateix, l‟estimació és més precisa que el que és habitual en aquestes casos,
ja que molt sovint en estimar el nombre de persones adultes soles que conviuen amb menors en base
a l‟habitatge d‟empadronament, una part d‟aquests tipus de famílies queda amagat en els habitatges
on hi ha registrades altres persones que no formen part del nucli familiar. A més, si bé habitualment el
full de registre del padró ho limita, cal tenir present que existeix la possibilitat de que en aquests
estiguin registrats altres persones conjuntament en el full de registre familiar, per exemple amb pares
i mares, germans i germanes, tiets i tietes o avis i àvies de l‟adult. Es poden establir altres criteris de
classificació i depuració si bé no existeix metodologia consensuada.
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A partir d‟aquestes dades s‟han seleccionat les famílies en les que hi viu un
únic adult i la resta de persones són totes menors d‟edat, sempre i quan la
diferència entre la persona adulta i l‟infant més gran estigui entre els 18 i
els 49 anys. Amb aquest darrer filtre es volen depurar aquells casos de
convivència que, per diferència d‟edat, estarien més propers als avis.
Cal tenir present, per tant, que els valors que s‟exposen a continuació són
únicament estimacions, ja que es basen en el padró de població, que no
recull el parentesc.
D‟acord a aquests criteris i conceptes, a Sant Cugat el 2010 existiren 1.123
famílies formades per una persona adulta i infants, el que suposa el 4% de
les famílies registrades. Aquest perfil, que pot ser equivalent al concepte
família monoparental amb menors d‟edat20.
En el 77,7% dels casos la persona adulta és una dona, és a dir,
s’estima que 873 llars estan composades per una dona i infants,
el que equival al 3,1% de les llars registrades.
Gràfic 8. Estimació de la taxa de llars
monoparentals i monomarentals amb infants
menors. Sant Cugat. 2010
6

4

3,8
3,1

%
2

0

Famílies un adult i
la resta menors

Famílies un adult
DONA i la resta
menors

Font: Elaboració pròpia partir de
Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2010.

20

Aquest valor no es pot comparar directament amb les dades actualitzades disponibles a partir de
l‟Enquesta Demogràfica 2007, ja que aquesta operació facilita dades de nuclis monoparentals residint
en llars, és a dir, habitatges principals, però no distingeix entre les que es configuren amb fills i/o filles
menors o no. Per tant, es considera adient no facilitar aquesta comparativa. Tanmateix, per tal de
contextualitzar la magnitud cal tenir present que a Catalunya, el 8,7% de les llars inclou un nucli
monoparental format per un/a sol/a progenitor/a i un adult.
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A partir d‟aquesta estimació es pot fer una descripció de les característiques
principals del i de la cap de llar. Tant les llars encapçalades per homes com
les encapçalades per dones tenen una estructura de nacionalitat i d‟edats
molt similar, el 87,2% de les llars monomarentals tenen com a cap de llar
una

dona

espanyola

i

el

57,3%

són

dones

de

40

a

49

anys.

El segon col·lectiu d‟edat més freqüent és el de dones de 35 a 49 anys
(21,9%).
La gran majoria de casos es tracta d‟una dona amb un sol fill/a (52,8%),
mentre que el 39,5% són dones amb 2 fills/es. En el cas dels homes
destaca el pes de les llars monoparentals formades amb 3 infants o més
(10,4%).
Taula 24. Característiques de les llars monoparentals estimades.
Mono-

Mono-

parentals

marentals

De 24-29 anys

1,2

1,7

1,6

30-34 anys

6,8

8,6

8,2

Edat del/la

35-39 anys

20,4

21,9

21,5

cap de llar

40-49 anys

56,4

57,3

57,1

50 o més anys

15,2

10,5

11,6

100%

100%

100%

Característiques

Total

Total

Nacionalitat

Espanyola

85,6

87,2

86,8

del/la

Estrangera

14,4

12,8

13,2

cap de llar

Total

100%

100%

100%

1 adult i 1 infant

56,4

52,8

53,6

1 adult i 2 infants

33,2

39,5

38,1

1 adult i 3 i més infants

10,4

7,7

8,3

100%

100%

100%

250

873

1.123

Composició

Total
Total (casos)

Font: Elaboració pròpia partir de Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2010.
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3.4. Emancipació
Finalment, l‟anàlisi de les formes de convivència ha de parar especial
atenció al concepte d‟emancipació especialment pel que representa entre
les dones joves. Cal tenir present que no existeix un criteri consensuat en la
comunitat de les Ciències Socials a l‟hora de comptabilitzar aquest casos ni
establir criteris de càlcul de les taxes.
D‟aquesta manera per tal de calcular aquesta dada s‟han pres com a punt
de comparació dues publicacions de referència. Així, el 71,7% de les
dones de Sant Cugat de 20 a 34 anys estan emancipades.
Comparant amb la primera font21, aquest percentatge suposa un nivell molt
més alt que el que es dóna en el conjunt de Catalunya (59,6%) en la
mateixa franja d‟edat.

Gràfic 9. Percentatge de dones joves de 20 a 34
anys emancipades. Comparativa territorial
90
80

71,7

70

59,6

60
% 50
40
30
20
10
0

Catalunya Dones Sant Cugat Dones
20-34 anys
20-34 anys
Fonts:
Catalunya: Gencat Dades. Especial Dones. Dada 2006.
Sant Cugat: Elaboració pròpia partir de
Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2010.
(Base 20-34 anys n=99)

En canvi, si es pren com a referència l‟interval d‟edat de 18 a 29 anys la
taxa d‟emancipació decreix de manera important i se situa a Sant Cugat en
el 28,6% de les dones, un percentatge lleugerament per sota del conjunt de
la província de Barcelona.
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Gràfic 10. Percentatge de dones joves de 18 a
29 anys emancipades. Comparativa territorial.
40

31,6
30

28,6

% 20
10
0

Prov. Barcelona
Dones 18-29
anys

Sant Cugat Dones
18-29 anys

Fonts:
Prov. Bcn:Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la
població de Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de
les dones de la província de Barcelona. Població de 18 anys i més.
Sant Cugat: Elaboració pròpia partir de
Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2010.
(Base 18-29 anys n=63)

21

Gencat Dades. Especial Dones. http://www.gencat.cat/gencat_dades/cat/dones/llars.htm#llars
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3.5. Formes de tinença de l’habitatge
La gran majoria de les dones emancipades de Sant Cugat del VALLÈS
resideixen en un habitatge en règim de propietat (79,5%), sent el més
habitual que la propietat sigui compartida.
Les dones emancipades que resideixen en habitatge de lloguer suposen el
22,7%.



Les dones més joves, de 18 a 34 anys que estan emancipades són les
que en major mesura opten pel lloguer (46,5%), mentre que a partir
d‟aquesta

edat

domina

de

manera

important

la

propietat,

especialment entre les dones de 35 anys a 49 anys (77,4%) i les de
50 a 64 anys (78,9%).



D‟altra banda, es pot apuntar que entre les dones de nacionalitat
estrangera emancipades viuen en la gran majoria de casos de lloguer
(73,5%) ja que només el 16,3% viu en règim de propietat, mentre
que entre les dones de nacionalitat espanyola domina la propietat
(78,5%).



També s‟observa un major pes del lloguer entre les dones amb
estudis primaris (33,3%) i entre les que tenen fills/es menors
(26,9%).
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Taula 25. Règim de tinença de l’habitatge. Dones
emancipades.
Règim
En un pis o casa de propietat

%
70,5

En un pis o casa de propietat
de la que sóc copropietària

43,2

(amb o sense pagaments pendents...)

En un pis o casa de propietat
de la que sóc propietària única

27,3

(amb o sense pagaments pendents...)

En un pis o casa de lloguer
En un pis o casa cedit
(per l‟empresa, familiar, institució...)

22,7
3,8

Altres (relloguer, pensió...)

1,9

NC

1,1

Base total

[366]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

Pàg.44 /212

3.6. Mercat de treball
La incorporació de les dones al mercat de treball és ja un fet indiscutible
que ha anat augmentant progressivament en les darreres dècades.
No obstant, la incorporació per si mateixa sense la perspectiva de gènere és
insuficient i inconclusa. La incorporació de la perspectiva de gènere als
estudis sobre el mercat de treball ha ajudat a dimensionar adequadament el
fenomen. D‟entrada a anomenar de manera adequada el treball domèstic i
familiar i el treball reproductiu o activitat laboral femenina i masculina.
Conceptes essencials per entendre les relacions de desigualtat que
esdevenen en el mercat de treball actual.
Per aquetes raons, a continuació es presenten els trets fonamentals del
mercat

de

treball

i

l‟ocupació

de

les

dones

de

Sant

Cugat.

Com és conegut, la vida laboral de les persones determina de manera
significativa la trajectòria vital individual ja que el lloc de treball és un motor
determinant per tenir cobertes les necessitats bàsiques presents i futures,
a través dels sistemes contributius de protecció social, a tenir presència
pública i a proveir-se de xarxa relacional. A més, l‟activitat econòmica de les
dones és també una condició clau en la lluita contra l‟aïllament social, tot i
que l‟ocupació per si mateixa no és garantia única de la inclusió social,
ja que la precarietat o mala qualitat de les ocupacions són factors clau de
vulnerabilitat.
Per tal d‟abordar l‟anàlisi del mercat de treball i les dones a la ciutat de Sant
Cugat s‟analitzaran alguns paràmetres rellevants en aquesta matèria.

 Població potencialment activa
 Població activa local estimada (taxa d‟activitat estimada)
 Taxa d‟atur
 Característiques de l‟ocupació
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A. Població activa
En primer lloc doncs, cal tenir present quina és la població potencialment
activa al municipi: a la ciutat de Sant Cugat el 2009, d‟acord al padró
continu de l‟IDESCAT existien un total de 27.266 dones d’entre els 16 i
64 anys. Aquesta població que emmarcaria el mercat de treball potencial
del municipi suposa el 67,4% de la població de dones de la ciutat, un
percentatge lleugerament superior al que es registra a la resta de territoris
comparats.
Taula 26. Població potencialment activa (16 a 64 anys),
segons sexe. 2009
Pob.
16 a 64 anys

Catalunya

Prov.
Barcelona

Sant Cugat

%

%

Hab.

%

Homes

69,8

69,8

25.981

67,0

Dones

66,0

66,0

27.266

67,4

Total

67,8

67,9

53.247

67,2

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu.

D‟aquesta manera les dones potencialment actives representen el
51,2% del mercat de treball potencial 2 punts percentuals per sobre del
que s‟observa tant a la província de Barcelona com al conjunt de Catalunya.
Taula 27. Població potencialment activa (16 a 64 anys),
segons sexe. 2009
Pob.
16 a 64 anys

Catalunya

Prov.
Barcelona

Sant Cugat

%

%

Hab.

%

Homes

51,1

50,6

25.981

48,8

Dones

48,9

49,4

27.266

51,2

Total

100,0

100,0

53.247

100,0

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu.
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Donat que la població de Sant Cugat és més jove que la població de
l‟entorn, tal i com s‟ha analitzat en l‟apartat demogràfic, cal recordar l‟índex
de reemplaçament de la població activa. Així, com s‟ha comentat a Sant
Cugat, per cada 100 dones de 15 a 19 anys hi haurà 85,21% de 60 a 64
anys, de tal manera que el reemplaçament de la població activa està
garantit ja que potencialment entraran més joves al mercat laboral que
persones es jubilaran. El fet que entre les dones hi hagi una major capacitat
de reemplaçament que entre els homes indica la tendència a que
progressivament

el

mercat

laboral

potencial

sigui

més

femení.

A més, aquesta és una tendència contrària a la que s‟observa en l‟entorn
provincial i autonòmic.
Taula 28. Índex de reemplaçament de la població d'edat activa (%) segons
sexe. 20091
Pob. 16 a 64 anys

Catalunya

Prov. Barcelona

Sant Cugat

Homes

107,04

109,59

75,14

Dones

122,93

128,58

85,21

Total

114,72

118,77

79,99

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu.

1

(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100

Per nacionalitats s‟observa que la taxa de població potencialment activa de
les dones estrangeres és significativament superior a la taxa de les dones
espanyoles.

Així

el

81,4%

de

les

dones

estrangeres

són

potencialment actives, mentre que entre les dones espanyoles de la
ciutat ho és el 66,3%.
A més, per cada 100 dones estrangeres que entrin en el mercat de treball
només en sortiran 39,68, de tal manera que la població potencialment
activa estrangera tendeix a créixer de manera significativa, molt per sobre
de la població espanyola. En el cas de la població catalana, com en el cas de
la població estrangera, creix més en el cas dels homes que de les dones.
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Taula 29. Població potencialment activa, taxa de població potencialment activa i índex de
reemplaçament per sexe i nacionalitat.
Nacionalitat
Marcador

Espanyola
Homes

Població potencialment
activa

Dones

Total

Estrangera
Total

22.392 22.937 45.329

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

4.084

4.792

8.876

26.476

27.729 54.205

Taxa de població
potencialment activa

66,5

66,3

66,4

79,5

81,4

80,5

68,3

68,5

68,4

82,67

91,48

86,94

26,97

39,68

32,73

75,14

85,21

79,99

estimada2
Índex de
reemplaçament de la
població d'edat activa
(%)
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu.

1

(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100

2

La població activa és

estimada ja que les dades per nacionalitat són quinquennals de tal manera que se sumen les persones de 15 a 64 any i no de 16 a 64 anys.

Quant a la distribució de la població potencialment activa per nacionalitats,
entre les dones estrangeres la feminització del mercat és superior que entre
les dones espanyoles, si bé l‟índex de reemplaçament entre els homes pot
tendir a corregir aquesta situació.
Taula 30. Població potencialment activa (16 a 64
anys), segons sexe. 2009
Pob.
16 a 64 anys

Nacionalitat

Total

Espanyola

Estrangera

Homes

49,4

46,0

48,8

Dones

50,6

54,0

51,2

Total

100,0

100,0

100,0

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu.

Cal tenir present, però, que el concepte de població potencialment activa
remet exclusivament al factor edat, de tal manera que entre aquests
col·lectius hi pot haver moltes persones que no formin part de la població
activa real, ja sigui per què no estarà ocupada ni buscant una ocupació o
per què no pot fer-ho, per raó de deficiència o invalidesa.
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També cal considerar que hi ha una petita part de la població que pot ser
activa passats els 64 anys.
L‟única operació que informa sobre la població activa real, és a dir, aquella
que està en disposició de treballar (tingui una ocupació o no) és l‟Enquesta
de Població Activa. Aquesta operació només desagrega les dades fins a la
província. Tanmateix la Diputació de Barcelona ofereix una estimació pels
municipis.
D‟acord a les dades de la Diputació de Barcelona el 2009 a la ciutat de Sant
Cugat hi havia 31.833 dones actives, ja sigui cercant treball o
ocupades, de tal manera que la taxa d‟activitat de les dones del municipi
se situa en el 61,4%, una taxa 13 punts per sota de la dels homes.
La

taxa

d’activitat

de

les

dones

santcugatenques

és

significativament superior a la de les dones de la resta de la
província i de Catalunya en conjunt, i és més propera a la dels
homes.
Taula 31. Taxa d’activitat (%) segons sexe. 20091
Taxa3

Catalunya1

Prov.
Barcelona1

Sant Cugat2

%

%

Hab.

%

Homes

70,00

70,05

29.526

74,0

Dones

54,84

55,02

31.833

61,4

Total

62,25

62,31

61.359

67,4

1

Font: INE. EPA.

2

Font: Elaboració pròpia partir de DIBA HERMES i Idescat. Padró continu.

3

(població activa declarada o estimada/Població de 16 anys i més )*100

OBSERVACIONS: La dada per Catalunya i la Província correspon al primer trimestre de
2010. La dada per Sant Cugat pel conjunt de 2009.

A l’Enquesta Sant Cugat en Femení II. Realitzada en el primer trimestre
de 2010, s‟ha demanat la situació d‟activitat de la població femenina de 18
anys i més, amb uns resultats molt similars als estimats per HERMES.
Concretament, segons l‟enquesta el 64,6% de les dones de 18 anys i més
són dones actives laboralment.
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Gràfic 11. Situació d’activitat

Actives
64,6

Inactives
32,1

Nc
3,3
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]



Gràcies a l‟enquesta realitzada expressament pel municipi, es poden
establir algunes característiques de la població activa femenina.
Concretament la taxa d’activitat és significativament més alta
entre les dones de 35 a 49 anys (87,7%), amb estudis
superiors (76,8%) i les que tenen fills i filles menors (87,4%).
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B. Atur
L‟atur és un dels elements centrals en l‟anàlisi de les condicions de vida de
les dones. Per conèixer les dades d‟atur existeixen diverses metodologies
entre les quals destaca l‟Enquesta de Població Activa (EPA) i el registre de
l‟atur del Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC) o l‟Instituto Nacional de
Empleo (INEM).
Les dades més conegudes sobre atur provenen de l‟EPA que és font de
referència estatal i europea de tal manera que les taxes d‟atur oficials
provenen d‟aquesta enquesta. Com s‟ha comentat, aquesta operació central
de l‟estadística espanyola no facilita dades a nivell local, de tal manera que
per a l‟anàlisi d‟aquesta qüestió a nivell micro només es disposa de dades
sobre la població registrada com a aturada, no la que declara estar aturada
-és a dir, voler i buscar treball i no trobar-ne-.
Per començar cal tenir present, que la recent evolució de l‟economia
internacional

i

de

manera

òbvia,

de

la

catalana

estan

marcades

fonamentalment pel ràpid i sostingut creixement de l‟atur.
A partir d‟aquesta estimació es pot descriure que de promig durant el 2009,
a Sant Cugat hi ha hagut 1.679,58 dones registrades a l’atur, el que
suposa el 5,28% de les dones actives estimades.
Així, la taxa d‟atur femenina a la ciutat és lleugerament més baixa que la
dels homes (5,61%).
D‟altra banda, la taxa d‟atur estimada tant d‟homes com de dones a la
ciutat és significativament més baixa que a la província de Barcelona i
Catalunya en conjunt. A més seguiria la tendència contrària, ja que en
aquests territoris la taxa d‟atur femenina és lleugerament superior a la
masculina.
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A l‟hora d‟emmarcar la correcta interpretació de les dades cal però fer
alguns advertiments. En primer lloc, aquest sistema d‟estimació tendeix a
subestimar l‟atur, ja que només pren per referència les persones registrades
a l‟atur i no el conjunt de ciutadans i ciutadanes que voldrien treballar i
cerquen feina i no la troben.
Això explica que, la taxa d‟atur femenina de l‟EPA sigui per a Catalunya del
16,58% i per la província de Barcelona del 16,46% (primer trimestre de
2010), quasi 4 punts per sota del que valora aquest sistema d‟estimació.
En segon lloc, cal valorar els perfils de població que no es registren a l‟atur i
que poden fer que aquesta estimació sigui més a la baixa si escau.
Taula 32. Taxa d’activitat (%) segons sexe. 20091
Taxa3

Homes

Dones

Total

Atur registrat, promig mensual 20091
Sant Cugat

1.656,08

1.679,58

3.335,67

Prov. BCN

199.968,08

185.391,75

385.359,83

Catalunya

271.252,75

240.356,17

511.608,92

29.526,00

31.833,00

61.359,00

1.508.400,00

1.258.900,00

2.767.300,00

2.075.600,00

1.699.500,00

3.775.100,00

Sant Cugat

5,61

5,28

5,44

Prov. BCN

13,26

14,73

13,93

Catalunya

13,07

14,14

13,55

Població activa
Sant Cugat (ESTIMADA)

3

Prov. BCN (EPA) 2
Catalunya (EPA)

2

Taxa d’atur estimada4

1

2

Font: Departament de Treball. Observatori del Treball.

3

Font: Elaboració pròpia partir de DIBA HERMES i Idescat. Padró continu.

4

(atur registrat/Població activa)*100

Font: INE. EPA.

D‟acord a l‟enquesta realitzada però, el 13,9% de les dones actives es
declara

a

l‟atur,

és

a

dir,

amb

interès

i

cerca

activa

de

feina.

Aquesta taxa continua sent més baixa que la que registra l‟EPA a Catalunya
i a la província de Barcelona si bé corregeix a l‟alça el comptabilitzar només
la dada de dones aturades registrades al SOC.
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Si bé la base de mostra disponible no permet afirmar amb
contundència estadística d‟altres característiques de la població
aturada, es pot apuntar que es dóna un percentatge més alt d‟atur
declarat entre les dones actives de nacionalitat estrangera (25,6%).
Gràfic 12. Taxa d’atur declarada. 2010.
Comparativa territorial
20

16,6

16,5

16

%

13,9

12
8
4
0

Catalunya
(EPA)

Prov. BCN Sant Cugat
(EPA)
(SCF-II)

Font:
Catalunya i Prov. Barcelona: INE. EPA.
Sant Cugat: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
2010. (Base actives: 136)

A partir de les dades d‟atur registrat es pot aprofundir en algunes
característiques de les dones aturades a nivell dels segments d‟edats:



Tant sols el 15,9% de les aturades registrades a Sant Cugat són
menors de 30 anys.



La majoria de les aturades es concentra entre el 30 i 44 anys
(46,3%), franja d‟edat en la que hi ha major concentració que entre
els homes.



Cal tenir present que el 73,8% de les dones registrades com a
aturades al SOC supera els 44 anys.

Taula 33. Atur registrat segons sexe i edat. %. 2010 1
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Edat

Home

Dona

Total

Fins a 29 anys

17,9

15,9

16,9

Menors de 20

1,4

0,6

1,0

De 20 a 24

5,6

3,9

4,7

De 25 a 29

10,9

11,5

11,2

30-44 anys

46,3

44,1

De 30 a 34

14,5

14,5

14,5

De 35 a 39

13,7

17,7

15,7

De 40 a 44

13,7

14,0

13,9

45 i més

40,2

37,8

39,0

De 45 a 49

12,1

11,5

11,8

De 50 a 54

8,1

9,2

8,6

De 55 a 59

10,0

9,9

10,0

De 60 a 64

10,0

7,1

8,6

Total
1

41,8

100

100

100

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de treball. Observatori del Treball.

OBSERVACIONS: dada del mes d‟abril de 2010.

Quant a la durada de la inscripció, prop del 30% de les aturades fa 3 mesos
o menys que estan inscrites al SOC o INEM, acumulant fins el 47% les
dones que fa entre 3 i 6 mesos que estan registrades a l‟atur.
Destaca el 12,8% de dones que estan registrades fa més de 24 mesos,
molt per sobre dels homes en la mateixa situació.
Taula 34. Atur registrat segons sexe i durada. %. 2010 1
Durada

Home

Dona

Total

Fins a 3 mesos

32,6

29,7

31,1

De 3 a 6 mesos

20,4

17,3

18,8

De 6 a 9 mesos

13,6

12,1

12,8

8,9

8,8

8,9

19,8

19,3

19,5

De 9 a 12 mesos
d'1 a 2 anys
De 12 a 15 mesos

7,7

7,0

7,3

De 15 a 18 mesos

6,2

5,7

5,9

De 18 a 21 mesos

4,1

4,3

4,2

De 21 a 24 mesos

1,8

2,3

2,1

Més de 24 mesos

4,7

12,8

8,8

Total

100

100

100

1

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de treball. Observatori del

Treball. OBSERVACIONS: dada del mes d‟abril de 2010.
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C. Característiques de l’ocupació
Finalment es vol fer una aproximació a la realitat de l‟ocupació de les dones
de Sant Cugat. En primer lloc, una dimensió d‟anàlisi de les característiques
de l‟ocupació és l‟estudi de les contractacions laborals.
La majoria dels contractes que es van registrar a Sant Cugat el 2009
van ser per dones (57,2%), especialment a partir dels 45 anys.
Taula 35. Contractacions segons sexe i
edat.

%

sobre

cada

franja

d’edat. 20091

1

Edat

Home

Dona

Total

Fins a 29 anys

42,9

57,1

100,0

Menors de 20

45,0

55,0

100,0

De 20 a 24

41,8

58,2

100,0

De 25 a 29

43,5

56,5

100,0

30-44 anys

45,4

54,6

100,0

De 30 a 34

46,9

53,1

100,0

De 35 a 39

45,8

54,2

100,0

De 40 a 44

41,3

58,7

100,0

45 i més

35,1

64,9

100,0

De 45 a 49

32,6

67,4

100,0

De 50 a 54

32,8

67,2

100,0

De 55 a 59

42,1

57,9

100,0

De 60 a 64

50,7

49,3

100,0

65 i més

77,3

22,7

100,0

Total

42,8

57,2

100,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament

de treball. Observatori del Treball.
OBSERVACIONS: dada acumulada de 2009.
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D‟altra banda, la major part dels contractes van ser per dones menors de
30 anys (52,7%), mentre que tant sols el 33,4% van ser per dones de 30 a
44 anys, si bé és en aquest franja d‟edat en la que es concentra bona part
de l‟atur registrat.
La majoria de les contractes que es van fer a Sant Cugat el 2009 van ser
temporals (86,3%), sent el nivell o taxa de temporalitat de la mateixa
magnitud entre homes i dones. D‟aquest manera, el 54,4% dels contractes
indefinits van ser per dones.

Taula 36. Contractacions segons sexe i
edat.

%

sobre

cada

sexe.

20091

1

Edat

Home

Dona

Total

Fins a 29 anys

52,8

52,7

52,8

Menors de 20

6,2

5,7

5,9

De 20 a 24

23,5

24,6

24,1

De 25 a 29

23,1

22,4

22,7

30-44 anys

37,1

33,4

35,0

De 30 a 34

18,5

15,6

16,9

De 35 a 39

11,8

10,5

11,1

De 40 a 44

6,8

7,3

7,1

45 i més

10,0

13,9

12,2

De 45 a 49

4,8

7,4

6,3

De 50 a 54

2,7

4,2

3,6

De 55 a 59

1,7

1,8

1,7

De 60 a 64

0,7

0,5

0,6

65 i més

0,1

0,0

0,1

Total

100,0

100,0

100,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del

Departament de treball. Observatori del Treball.
OBSERVACIONS: dada acumulada de 2009.
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Taula 37. Temporalitat segons sexe. %

Taula 38. Temporalitat segons sexe. %

sobre cada modalitat. 20091

1

sobre cada sexe. 20091

Modalitat

Home

Dona

Total

Modalitat

Home

Dona

Total

Indefinit

45,6

54,4

100,0

Indefinit

14,6

13,0

13,7

Temporal

42,4

57,6

100,0

Temporal

85,4

87,0

86,3

Total

42,8

57,2

100,0

Total

100,0

100,0

100,0

1

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del

Departament de treball. Observatori del Treball.

Departament de treball. Observatori del Treball.

OBSERVACIONS: dada acumulada de 2009.

OBSERVACIONS: dada acumulada de 2009.

Tanmateix, l’enquesta Sant Cugat en Femení II permet aprofundir en
les característiques de les dones ocupades. Concretament, el 73,7% de les
dones de Sant Cugat ocupades són assalariades i el 22,5%
treballadores per compte propi, principalment sense persones
treballadores a càrrec. Segons l‟EPA al conjunt de Catalunya primer
trimestre del 2010, l‟11,5% de les dones actives eren empresàries o
treballadores

per

compte

propi,

el

que

podria

indicar

un

nivell

significativament alt d‟aquesta situació laboral entre les dones de Sant
Cugat.
Taula 39. Situació laboral i d’activitat. Total
dones. 2010.
Situació laboral
Autònoma/empresària/
pel meu compte

%
22,5

Sense persones treballadores a càrrec

15,3

Amb persones treballadores a càrrec

7,2

Treballo per una altra persona
o empresa (assalariada)

73,7

Becària

1,7

Treballo en el negoci familiar

2,1

Base actives i ocupades

[236]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
2010.
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La traducció en el total de població femenina és que el 41% de les dones
són assalariades i el 12,5% autònomes o empresàries.
Les dones assalariades de Sant Cugat tenen ocupacions principalment
qualificades o molt qualificades, ja que només el 15,7% declara treballar en
alguna ocupació amb baixa qualificació, com ara la cura d‟infants, cambrera,
neteja... Així, el més freqüent és que es dediquin a l‟ensenyament i
assimilats (biblioteques, orientadores, mestres…, 19,9%), administració
(13,6%) o com a agents comercials d‟empresa, banca, finances o
comptabilitat (11,9%), així com a la sanitat (metgesses i infermeres,
8,9%).
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Taula 40. Situació laboral i d’activitat. Total
dones. 2010.
Règim

%
Actives

Autònoma/empresària/
Pel meu compte

12,5

Sense persones treballadores a càrrec

8,5

Amb persones treballadores a càrrec

4,0

Treballo per una altra persona
o empresa (assalariada)

41,0

Becària

0,9

Estic a l‟atur (busco treball)

9,0

Treballo en el negoci familiar

1,2

Inactives
Estic jubilada
Sóc responsable de la llar
(tinc cura de la casa)

Estudiant
Pensionista
(altres pensions diferents de la jubilació)

12,5
9,0
8,0
2,6

NS

1,4

NC

1,9

Base total

[424]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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Taula 41. Ocupació. 2010.
Ocupació/activitat

%

Ensenyament i assimilats

19,9

(biblioteques, orientadores, mestres …)

Professions no qualificades

15,7

(neteja, perruqueria, dependenta, cambrera…)

Administració

13,6

Agent comercial de empresa, banca,

11,9

finances i comptabilitat
Sanitat (metgesses i infermeres)

8,1

Consultoria

6,4

(RRHH, empresa, medi ambient, informàtica…)

Càrrecs entremitjos i de l'administració

4,2

pública
Investigació científica

3,8

Activitats artístiques

3,0

(fotògrafa, dissenyadora, il·lustradora…)

NC

13,4

Base actives ocupades

[236]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

El més freqüent és que es tracti de jornada completa, ja que només el
16,9% declara treballar 20 hores setmanals o menys. Tanmateix la mitjana
d‟hores setmanals és de 34,6.
Taula 42. Hores/setmana. 2010.
Hores/setmana

%

20 o menys

16,9

21 a 40 h

63,1

Més de 40h

9,7

Mitjana

34,6

99 NC

10,2

Base actives i ocupades

[236]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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En el cas de les assalariades, la gran majoria afirma que es tracta d‟un
contracte indefinit (70,7%).
Gràfic 13. Durada del contracte
Indefinit
70,7

Temporal
21,7

Nc
7,6
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base assalariades [174]

El 54,7% declara tenir horari flexible i el 50,4% jornada continua.
Cal tenir present però, que aquests percentatges es redueixen entre les
assalariades, ja que el 47,1% declara tenir jornada flexible i el 47,7%
jornada contínua.
Taula 43. Jornada flexible. 2010.
Flexibilitat

Actives
ocupades

Assalariades

Sí

54,7

47,1

No

36,4

42,0

Nc

8,9

10,9

[236]

[174]

Base

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

Taula 44. Tipus jornada. 2010.
Tipus jornada

Actives
ocupades

Assalariades

Continua

50,4

47,7

Partida

38,1

37,9

NC

11,5

14,4

Base

[236]

[174]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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3.7. Ingressos i prestacions
a. Persona que més ingressos aporta
La major part de les dones emancipades de Sant Cugat resideix en una llar
en la que no és la persona que més ingressos aporta. De fet el més
freqüent és que sigui la parella la que aporta més ingressos: el 68,1% de
les dones que viuen en parella és la seva parella la que més
ingressos econòmics aporta a la llar.
Així, el 24,2% de les dones que viuen en parella estan en condicions de
paritat o superioritat quant a nivell d‟ingressos.



Aquesta situació és significativament més freqüent entre les dones de
18 a 35 anys (35,6%), les que tenen formació superior (29,7%) i les
que actualment estan actives (27,9%).

Taula 45. Persona de la llar que més ingressa
Persona que

Dones

més ingressa

emancipades

Dones
emancipades
en parella

La meva parella

57,9

68,1

Jo mateixa

21,6

10,1

La parella i jo per igual

12,3

14,1

El meu fill/a

0,5

0,3

NC

7,7

7,4

[366]

[298]

BASE

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
2010.
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b. Salari
Quant al salari de les dones que treballen per compte propi, cal tenir
present en primer lloc que el 66% no respon aquesta pregunta.
Tanmateix sent probablement l‟única dada al respecte es considera
rellevant la seva anàlisi. Així, el salari brut anual de les dones de Sant
Cugat se situaria entorn els 43.000€. Si es comparen aquestes dades amb
les resultants de l‟Enquesta d‟Estructura Salarial de l‟INE per a les dones de
Catalunya, es pot afirmar que el salari mig de les dones de Sant Cugat
quasi duplica el promig català.

Gràfic 14. Estimació salari mig brut anual.
Comparativa territorial
50000

43.165,5
40000

%

30000

18.136,6

20000
10000
0

Catalunya
(ESS)

Sant Cugat
(SCF-II)

Font:
Catalunya: INE. Encuesta estructura salarial. 2007.
Sant Cugat: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
2010. (Base actives assalariades 174, base responen salari: 58)

Tanmateix el 27,6% té uns ingressos inferiors a 16.000€ bruts anuals, i el
22,4% entre 16.001€ a 26.000€. Així, s‟observa com la mitjana en
ingressos és una mesura poc fiable. D‟aquesta manera, habitualment per
estimar

valors

a

partir

dels

ingressos

es

fa

servir

la

mediana 22.

Les persones que tenen ingressos per sota del 60% de la mediana es
consideren persones amb ingressos baixos, en aquest cas es pot estimar
que el 22,4% de dones que tenen ingressos per sota de 16.000€, són les
dones amb ingressos baixos.
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Tanmateix cal tenir present que aquesta comparativa es fa amb la
referència de les dones assalariades, és a dir, les dones per compte d‟altra i
fa referència de manera exclusiva al seu salari anual en brut i no a altres
ingressos que pot o no disposar. Per tant, la comparativa és per les dones
assalariades i no del conjunt de persones que assalariades del municipi.
Taula 46. Em podria indicar quin és
el seu salari brut anual?*
Interval
d’ingressos

%

Menys de 16.000

27,6

De 16.001 a 26.000

22,4

De 26.001 a 40.000

29,3

De 40.001 i més

20,7

Mediana
BASE

27.000
[58]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.
*Mostra total de dones assalariades: 174. De les quals, el
66,6% no contesta a la pregunta, és a dir, 116 dones.

22

Valor que separa la distribució en dues meitats, el valor central de la distribució.
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c. Ingressos de la llar
Quant als ingressos de la llar, de nou resulta important tenir present que el
45% de les dones no respon a aquesta pregunta. Tanmateix, en base
a les que sí ho fan, es pot afirmar que a les llars de les dones s‟ingressi
entre 1.801 a 3.600€ mensuals (38,2%).
En segon lloc, en 1 de cada 4 casos (25,3%) supera aquesta quantitat.
Així, per sota dels 1.800€ estaria el 28,8% de les dones.
Com en el cas del salari, la limitació de la mostra disponible un cop
eliminades les persones que no contesten no permet aprofundir en les
característiques de les dones segons el seu nivell d‟ingressos mensuals a la
llar23.

23

Cal recordar que en aquest apartat de l‟Enquesta es pregunta sobre els ingressos nets totals a la llar,
incloent, per tant, al conjunt de persones que hi conviuen i les diferents modalitats d‟ingressos ja siguin
derivats del treball com de capital i d‟altres.
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Taula 47. Podria indicar-me els ingressos NETS de
tots els membres de la seva llar durant un
mes qualsevol (darrer mes).
Ingressos mensuals
de la llar

Contesta la

Total

Pregunta

Cap ingrés

0,5

0,9

Fins 600

2,8

5,2

Menys de 300 €/mes

0,2

1,3

De 300 a 450 €/mes

0,9

3,0

De 451 a 600 €/mes

1,7

6,0

De 601 a 1.050

5,9

10,7

De 601 a 750 €/mes

2,1

9,9

De 751 a 900 €/mes

2,4

14,2

De 901 a 1.050 €/mes

1,4

16,7

De 1.051 a 1.800

6,6

12,0

De 1.051 a 1.200 €/mes

2,6

21,5

De 1.201 a 1.500 €/mes

0,9

23,2

De 1.501 a 1.800 €/mes

3,1

28,8

De 1.801 a 3.600

21,0

38,2

De 1.801 a 2.400 €/mes

5,2

38,2

De 2.401 a 3.000 €/mes

8,7

54,1

De 3.001 a 3.600 €/mes

7,1

67,0

3.601 o més

13,9

25,3

De 3.601 a 4.200 €/mes

4,7

75,5

De 4.201 a 4.800 €/mes

2,8

80,7

Més de 4.800 €/mes

6,4

92,3

Tinc ingressos

4,2

7,7

Nc

45,0

--

BASE

[424]

[233]

no mensuals/irregulars

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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d. Prestacions i ajudes
El 35,4% de les dones de Sant Cugat percep alguna ajuda o
prestació i per tant, el 64,6% no en percep cap.



Lògicament, les dones de més de 64 anys (71,7%) són les que en
major mesura reben alguna ajuda o prestació, juntament amb les
que no tenen estudis (47,8%) i les que actualment són inactives
(50%).



En canvi, només el 25,9% les dones de nacionalitat estrangera és
perceptora d‟alguna ajuda o prestació, sent un dels col·lectius que en
menor mesura en rep.

Les prestacions més freqüents són les pensions de jubilació (13,2%),
seguides per les ajudes a la maternitat (5%) i la prestació d’atur
(3,8%). La resta d‟ajudes i prestacions són mencionades de manera
anecdòtica.



Cal matisar, que el 35,0% de les dones majors de 64 anys no té
pensió de jubilació i que el 28,3% no rep cap ajuda o prestació.
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Taula 48. Prestació o ajuda que rep
Ingressos mensuals

Gràfic 15. Rep alguna prestació o ajuda

de la llar
Pensió de jubilació
No
64,6

Sí
35,4

13,2

Ajuda de maternitat

5,0

Prestació d‟atur

3,8

Ajudes complementàries

1,2

a la viduïtat
Ajuda a l‟alimentació
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]

Total

1,2

Ajuda a aturats

0,9

(no prestació d‟atur)

Beques de menjador

0,5

PIRMI

0,2

Altres (ajudes al lloguer,
família nombrosa, dependència...)

Nc

4,0
7,1

No rep cap pensió o ajuda

64,6

BASE

[424]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení
II. 2010.
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3.8. Formació
a. Nivell d’estudis
La major part de les dones de Sant Cugat ha finalitzat formació de
nivell superior (44,8%). Aquesta proporció se situa 26 punts
percentuals per sobre de la situació general de província de
Barcelona.
En segon lloc, el 32,5% ha finalitzat estudis secundaris. Així només l‟11,1%
de la població femenina de Sant Cugat té estudis primaris, molt per sota del
pes d‟aquest col·lectiu a la província, i el 10,8% no té estudis.



Les dones sense estudis són significativament més habituals entre les
dones de més de 65 anys (41,7%) i les actualment inactives
(22,8%).



Quant

a

les

dones

amb

estudis

secundaris,

el

seu

pes

és

especialment superior entre les més joves 18 a 24 anys (52,6%),
inactives (37,5%) i no emancipades (39%).



Finalment, les dones amb formació superior representen un col·lectiu
significativament alt entre les que tenen entre 25 i 34 anys (58,5%) i
35 a 49 anys (56,5%). Així el 53,3% de les dones actualment
actives són dones amb formació superior, així com el 59,2%
de les dones amb fills i filles menors.
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Taula 49. Nivell d’estudis de les dones de 18 anys i
més. Comparativa territorial.
Prov.
Nivell d’estudis

Barcelona
(2006)

2

Sant Cugat
1

(2010)

Sense estudis

13,7

10,8

Primaris

34,2

11,1

Secundaris

33,7

32,5

Superiors

18,4

44,8

--

0,7

[3.984]

[424]

Nc
BASE TOTAL
1

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

2

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de

Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de les dones de la
província de Barcelona. Població de 18 anys i més.

La disposició d‟una enquesta pròpia permet aprofundir en el tipus d‟estudis
més freqüents. S‟observa així que les dones amb formació superior són
principalment de grau superior o llicenciatura (26,2%) i que només el
10,2% de les dones amb formació superior són de Formació Professional,
ja que el més freqüent és que es tracti de dones que han finalitzat un
batxillerat.
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Taula 50. Nivell d’estudis de les dones de 18 anys i
més. Detall tipus formació.
Sant Cugat

Nivell d’estudis

(2010)

Sense estudis

10,8

Primaris

11,1

Secundaris

32,5
Batxillerat, BUP, COU,

22,4

Batxillerat superior, PREU
FP de grau mitjà, FP-I,

5,0

oficialia industrial o equivalent
FP de grau superior, FP-II,

5,2

mestratge industrial o equivalent

Superiors

44,8
Llicenciatura, enginyeria

26,2

o arquitectura o equivalent
Diplomatura, arquitectura o
enginyeria tècnica, tres cursos aprovats

13,2

de llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
Doctorat

2,6

Altra formació de grau superior

2,1

Cursos d‟especialització: MIR, FIR...

0,7

Nc

0,7

BASE TOTAL

[424]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

Tanmateix, a més de les dades disponibles a l‟enquesta Sant Cugat en
Femení II, el coneixement del nivell d‟instrucció de la població es pot fer
en base al padró municipal d‟habitants. Abans, però cal tenir presents
algunes prevencions importants. Com és conegut, no existeixen dades
actualitzades sobre els nivells d‟estudis de la població en fonts de dades
oficials, ja que la font de referència en aquesta qüestió és el cens de
població

i

habitatge,

la

darrera

versió

del

qual

data

de

2001.

Alternativament a aquesta font, actualment excessivament allunyada de la
realitat, donat tant el temps transcorregut com els grans canvis sociològics
d‟aquest decenni, la següent font d‟informació poblacional és el padró
d‟habitants.
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A l‟hora d‟interpretar les dades sobre nivell educatiu procedents de les
dades padronals cal tenir presents alguns condicionants que afecten el seu
nivell de precisió i ajustament a la realitat:



Moltes persones empadronades consten amb el nivell formatiu
declarat en el moment d‟empadronar-se, ja que per norma general
no s‟actualitza el padró voluntàriament ni tampoc de manera
automàtica. Aquest fet pot afectar en la mesura que les persones que
més anys fa que estan empadronades (especialment aquelles de
nacionalitat espanyola i les nascudes a Espanya) mostrin un nivell
d‟estudis més baixos, per falta d‟actualització.



D‟altra

banda,

existeixen

entre

dificultats

les
per

persones
tenir

procedents

barems

d‟altres

homogenis

dels

països
nivells

educatius en tots els països, ja que, en ocasions, es pot produir que
s‟empadronin amb una categoria de nivell educatiu diferent a la que
poguessin tenir.



A més, el fet que el nivell educatiu sigui declarat, és a dir, que no
calgui validar-lo amb documentació oficial no facilita la precisió de la
informació.

Tots aquests factors d‟imprecisió només es podran corregir, en certa
mesura, si es realitza el proper cens de població el 2011 (que probablement
no

estarà

disponible

per

a

la

seva

anàlisi

local

fins

2013).

Donat que aquests factors de biaix són comuns a tots els municipis,
el padró es considera l‟única font d‟informació registral local sobre el nivell
d‟estudis de la població i molts municipis assumeixen les seves dades de
manera provisional.
Tanmateix, les fonts d‟estadística oficial (INE o IDESCAT) no exploten
aquesta dada dels padrons, motiu pel qual no existeix una comparativa,
amb els mateixos factors d‟error, entre diferents territoris.
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Amb aquestes prevencions, d‟acord al padró municipal de Sant Cugat,
el març de 2010, el 35,2% de les dones de 10 i més anys té estudis
superiors, i el 26,2% estudis secundaris. Aquestes dades, comparades amb
les fonts estadístiques oficials confirmen la mateixa tendència que a les
enquestes, en tant que la població femenina de Sant Cugat té un nivell
formatiu significativament superior a la de la resta de territoris, en aquest
cas Catalunya en conjunt.

Taula 51. Nivell d’estudis de les dones de 10 anys i
més. Comparativa territorial.
Nivell d’estudis

Catalunya
(2007)

Sant Cugat

2

1

(2010)

Sense estudis

10,3

6,5

Primaris

49,1

32,0

Secundaris

23,9

26,2

Superiors

16,7

35,2

Nc

10,3

6,5

[3.728.200]

[35.571]

BASE
1

Font: Elaboració pròpia a partir del padró d‟habitants. Març 2010. Dones de 10 anys

i més que es van inscriure en el padró amb 10 anys o més.
2

Font: Idescat Enquesta Demogràfica 2007.

Comparant amb els homes dins del municipi de Sant Cugat, s‟observa que
els nivells d‟estudis de la població de 10 anys i més és molt similar entre
homes i dones.
Taula 52. Nivell d’estudis de la població de 10 anys i
més segons sexe
Nivell d’estudis

Sexe

Total

Home

Dona

6,3

6,5

6,4

Primaris

30,7

32,0

31,4

Secundaris

26,5

26,2

26,3

Superiors

36,5

35,2

35,9

[33.537]

[35.571]

[69.108]

Sense estudis

BASE

Font: Elaboració pròpia a partir del padró d‟habitants. Març 2010. població de 10 anys i
més que es van inscriure en el padró amb 10 anys o més.
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b. Nivell d’estudis i nacionalitat
D‟acord als resultats de l’Enquesta Sant Cugat en Femení II no es
detecten diferències estadísticament significatives entre el nivell
d’estudis de les dones estrangeres i de les dones de nacionalitat
espanyola. Així, el 45,3% de les dones de nacionalitat espanyola té estudis
superiors, i el 40,7% de les dones de nacionalitat estrangera també.
Taula 53. Nivell d’estudis de les dones de 18 anys i més per
nacionalitat
Nacionalitat

Nivell d’estudis

Total

Espanyola

Estrangera

Sense estudis

11,0

9,3

10,8

Primaris

11,0

13,0

11,1

Secundaris

32,0

37,0

32,5

Superiors

45,3

40,7

44,8

0,6

0,0

0,7

[362]

[54]

[424]

Nc
BASE

Font: Elaboració pròpia a partir del padró d‟habitants. Març 2010. població de 10 anys i més que
es van inscriure en el padró amb 10 anys o més.

L‟enquesta no permet aprofundir en les diferents nacionalitats per tal de
matissar els resultats, però es disposa del padró per tal de fer una
aproximació d‟aquesta vessant. En primer lloc cal dir, que tampoc el padró
d‟habitants del municipi indica que existeixin diferències rellevants entre els
nivells

d‟estudis

de

dones

de

nacionalitat

espanyola

i

estrangera.

Inclús el pes de les dones de nacionalitat estrangera amb formació superior
és

superior

al

de

les

dones

de

nacionalitat

espanyola.

Aquest fet però, cal emmarcar-lo amb la prevenció ja mencionada segons la
qual les dades del padró són del moment d‟inscripció i no s‟actualitzen de
tal manera que les dones estrangeres, en major mesura poden ser dones
amb una dada més actualitzada.
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Taula 54. Nivell d’estudis de les dones de 10 anys i més per
nacionalitat
Nivell d’estudis

Nacionalitat

Total

Espanyola

Estrangera

7,1

3,1

6,5

Primaris

32,5

29,3

32,0

Secundaris

25,9

28,0

26,2

Superiors

34,5

39,6

35,2

[30.216]

[5.355]

[35.571]

Sense estudis

BASE

Font: Elaboració pròpia a partir del padró d‟habitants. Març 2010. Dones de 10 anys i més que es
van inscriure en el padró amb 10 anys o més.

Aquesta situació global, però, es matisa de manera significativa quan es
descriuen les dades per principals nacionalitats.



Així, les dones de nacionalitat europea destaquen per sobre de les
dones de nacionalitat espanyola en el seu nivell d‟estudis, ja que la
gran majoria de franceses, italianes, alemanyes i angleses tenen
formació superior.



En canvi, les dones provinents de països del centre i sud d‟Amèrica i
del Marroc tenen nivells formatius significativament més baixos.
De fet, el més comú és que tinguin estudis primaris, tant les dones
de Bolívia, Equador, Paraguai com Marroc.



Cal tenir present però que les dones colombianes tenen una
distribució

de nivells educatius molt similar al de

les dones

espanyoles. A més les dones argentines, destaquen, com les
europees per tenir un nivell formatiu superior.



Finalment, cal destacar que entre les dones de Bolívia, Equador i
Paraguai existeix un volum significatiu de les que disposa de formació
de grau mig.
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Espanyola

Bolívia

Equador

França

Itàlia

Alemanya

Colòmbia

Paraguai

Regne Unit

Marroc

Argentina

Taula 55. Nivell d’estudis de les dones de 10 anys i més. Principals nacionalitats.

7,1

2,0

3,6

6,4

2,8

4,6

3,6

1,7

3,4

7,0

3,2

Primaris

32,5

47,3

45,9

14,5

16,7

13,0

30,9

53,4

17,2

63,8 15,9

Secundaris

25,9

37,0

37,9

19,5

21,8

25,7

27,7

34,0

18,5

20,6 28,0

Superiors

34,5

13,8

12,6

59,6

58,7

56,7

37,8

10,9

60,8

8,5

52,9

BASE

[3021]

[603]

[523]

[406]

[390]

[323]

[249]

[238]

[232]

[199]

[189]

Nivell
D’estudis
Sense estudis

Font: Elaboració pròpia a partir del padró d‟habitants. Març 2010. Dones de 10 anys i més que es van inscriure en el padró amb 10
anys o més.

c. Formació en curs
La majoria de les dones de 18 anys i més de Sant Cugat no realitza
actualment cap formació (79,2%). Entre les dones que sí fan formació
actualment el més freqüent és que es tracti de formació reglada,
principalment formació superior.
Gràfic 16. Realitza formació actualment
Taula 56. Tipus formació

No
79,2

Sí
20,8

Tipus de formació
en curs
Reglada

11,8

Altres (INEM, interna de l‟empresa,
Idiomes, informàtica...)
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]

%

BASE TOTAL

8,3
[424]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.

A més de tenir un context general, aquesta informació té la funció de
matisar el pes de les dones joves, fins a 29 anys que fa formació reglada.
Aquesta dada indica la tendència dels futurs canvis socials en matèria
educativa, ja que el pes de les dones amb formació en curs augmenta la
probabilitat de que el capital educatiu femení tendeixi o no a créixer.
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A Sant Cugat el 50,9% de les dones joves que estan fent formació,
de 18 a 29 anys està realitzant formació reglada, un percentatge
significativament superior al que s‟observa a la província de Barcelona, de
tal manera que el capital educatiu femení tendiria a créixer i a fer-ho més
que en l‟entorn immediat.
Taula 57. Dones de 18 a 29 anys que realitzen
formació reglada Comparativa territorial.
Formació reglada
en curs

Prov.
Barcelona

p10_reg Fa formació reglada (2006)

2

Sant Cugat
1

(2010)

Sí

34,7

50,8

No

65,3

49,2

[678]

[63]

BASE TOTAL
1

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

2

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de

Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de les dones de la
província de Barcelona. Població de 18-29 anys anys i més.
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3.9. Mobilitat
L‟anàlisi de la mobilitat és cada cop més una dimensió més en l‟estudi de les
condicions de vida de les dones i la seva aproximació als potencials eixos de
desigualtat.
En aquest apartat es farà un breu repàs als principals marcadors de
mobilitat, com són l‟absència de mobilitat, la mitjana de desplaçaments
diaris,

els

modes

de

transport

i

els

motius

de

desplaçament.

Amb aquest objectiu, s‟ha replicat el cos centrals necessari de les enquestes
de mobilitat de referència, Enquesta de Mobilitat Obligada i Enquesta de
Mobilitat en dia feiner24.
a. Mobilitat generada
En primer lloc, cal tenir present que el 18,4% de les dones no es
desplaça en un dia feiner, és a dir no fa cap tipus de desplaçament25.



El pes de les dones que no fan cap desplaçament en un dia feiner és
significativament superior entre les que tenen 65 i més anys (35%),
les que no tenen estudis (34,8%) i les dones inactives (25%).



Per contra, la proporció de dones que sí que es desplaça és
significativament superior en:
o 88,3% de les dones més joves de 18 a 34 anys.
o 85,3% de les dones amb formació superior.
o 83,9% de les dones actives laboralment.
o 86,2% de les dones que tenen fills/es menors.

24

Sempre que sigui pertinent es compararan les dades, amb els resultats més actualitzats que
existeixen a data maig de 2010, que són els del DPTOP, Aj. Barcelona, ATM i EMT. Enquesta de
Mobilitat en dia feiner. EMEF 2009. La mobilitat a Catalunya i la RMB. Cal tenir present que aquesta
font inclou població de 16 anys i més, mentre que l‟enquesta SCF-II inclou població de 18 anys i més.
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D‟aquesta manera, el 81,1% de dones que sí es desplaça equival a
aproximadament entre 25.000 i 27.000 dones dels 18 i més anys,
desplaçant-se diàriament en dia feiner.
Gràfic 17. Dones amb i sense mobilitat
en un dia feiner

Es
deplaça
81,1

No es
desplaça
18,4
Nc
0,5

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]

Cap de les dones entrevistades fa desplaçaments com a professional,
és a dir, no es poden considerar dones per a les quals el fet de desplaçar-se
sigui part de la seva feina (comercials, transportistes...).
Així, les dones santcugatenques que es desplacen fan una mitjana
de 2,8 desplaçaments diaris en dia feiner, una mitjana força per sota
de la que s‟observa a la resta de territoris sobre els que es disposa de
dades, Catalunya (3,3) i RMB (3,3)26. De tal manera, que es pot apuntar
que les dones santcugatenques tenen una mobilitat menor27.

25

En base a la mateixa font, no es disposa d‟informació desagregada per gènere referent a aquesta
dada. Tanmateix, pel conjunt de Catalunya, el pes de la població que no es desplaça és del 10,3%, i a
la RMB del 9,9%, un percentatge significativament per sota de l‟estimat entre les dones de Sant Cugat.
26
Cal tenir present que l‟EMEF inclou població de 16 anys i més, mentre que l‟enquesta SCF-II inclou
població de 18 anys i més.
27
Bona part de l‟anàlisi de la mobilitat es basa en l‟anàlisi dels desplaçaments. En aquest sentit cal tenir
present que per desplaçament s‟entén el trajecte complet que es fa des d‟un lloc (origen) fins a una
altre lloc (destinació) per qualsevol motiu i que pot fer-se caminant o fent servir un o més mitjans de
transport. D‟aquesta manera, per exemple, anar a la feina, habitualment comportarà 2 desplaçaments,
anada i tornada.
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Gràfic 18. Mitjana de desplaçaments per dia
feiner 2010. Comparativa territorial
Mitjana desplaçaments/dia

4

3,3

3,3
2,8

3

2

1

0

Catalunya
(EMEF'09

RMB
Sant Cugat
(EMEF'09)
(SCF-II)

Font:
Catalunya i RMB: DPTOP, Aj. Barcelona, ATM i EMT.
Enquesta de Mobilitat en dia feiner. EMEF 2009
Sant Cugat: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
2010. (Base dones es desplacen: 344)



És entre les dones més joves de menys de 35 anys (3 desplaçaments
diaris), així com entre les dones de 35 a 49 anys (3,0), amb estudis
superiors (3,1) i les que tenen fills/es menors d‟edat (3,0), entre les
que hi ha més desplaçaments diaris de mitjana en dia feiner.

D‟aquesta manera el més freqüent és que les dones de 18 anys o més que
es desplacen en un dia feiner facin 2 desplaçaments (54,1% de les dones),
si bé el 44,2% en fa més de 3 o més desplaçaments diaris, en dia feiner.
Taula 58. Nombre de desplaçaments diaris en
dia feiner
Sant
Nombre
Cugat
1
1,7
2
54,1
3o4
33,4
5 o més
10,8
BASE [DONES QUE ES DESPLACEN]

[344]

Font: Elaboració pròpia partir de: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant
Cugat en Femení II. 2010.

Atenent a l‟anàlisi dels desplaçaments, a Sant Cugat, el 26,8% dels
desplaçaments de les dones en dia feiner són per raó ocupacional,
és a dir, mobilitat obligada per raó de feina i/o estudis.
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Aquest pes de la mobilitat obligada entre les dones de Sant Cugat és
significativament superior al que s’observa en la resta de territoris.
De fet, al conjunt de Catalunya, només el 18,7% dels desplaçaments de les
dones són per raó ocupacional. Aquest fet cal relacionar-lo al major pes de
les dones actives i ocupades i al major pes de les dones joves i en edat
d‟estudiar al municipi.
De fet, un major pes de dones actives i ocupades i de dones estudiants
també suposa un factor explicatiu de que existeixin menys desplaçaments
diàries

en

dia

feiner,

ja

que

les

persones

ocupades

fan

menys

desplaçaments, ja que estan bona part de la seva jornada a la feina o lloc
d‟estudi, i sovint els horaris no els permeten fer d‟altres activitats que
impliquin major nombre de desplaçaments (petites compres, visites a
amistats i familiars, etc...).
D‟aquesta manera, el 30,3% dels desplaçaments de les dones en dia feiner
són per raons personals (compres, visites mèdiques...), mentre que la
tornada a casa suposa el 42,9% dels desplaçaments.
L‟anàlisi de la tornada a casa és especialment rellevant en l‟estudi de la
mobilitat

ja

que

es

considera

indicador

de

la

pendularitat

dels

desplaçaments, és a dir, d‟anada i de tornada. Així, en el cas dels
desplaçaments de les dones de Sant Cugat, el nivell de pendularitat és força
similar al que s‟observa en la resta de territoris, de tal manera que bona
part dels desplaçaments són d‟anada i tornada, sense que hi hagi enllaços
amb altres destinacions o motius de desplaçament. Concretament, el 42,9%
són de tornada a casa.
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Taula 59. Motiu dels desplaçaments en dia feiner. 2010.
Comparativa territorial
Catalunya
RMB
Sant Cugat
Motius
EMEF’09
EMEF’09
SCF-II
Ocupacional
18,7
18,6
26,8
Personal
36,0
36,3
30,3
Tornada a casa
45,4
45,1
42,9
BASE [DESPLAÇAMENTS]

[100%]

[100%]

[100%]

Fonts:
Catalunya i RMB: DPTOP, Aj. Barcelona, ATM i EMT. Enquesta de Mobilitat en dia feiner. EMEF 2009.
Sant Cugat: Elaboració pròpia a partir de: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení
II. 2010.

Si s‟analitzen amb una mica més de detall s‟observa que a la ciutat de Sant
Cugat, entre les dones, els desplaçaments per compres i altres motius no
obligats tenen un menor pes en els desplaçaments quotidians que en dia
feiner que en conjunt de Catalunya.
En canvi, els desplaçaments per l‟oci i el passeig així com el treball i les
gestions del treball tenen un pes superior. Tanmateix, el tipus de
desplaçaments que major pes tenen en comparació amb Catalunya són els
motivats pels estudis, ja que si en un dia feiner entre el conjunt de les
dones de Catalunya suposen el 3,7% dels mateixos, entre les dones de Sant
Cugat suposen el 10% dels seus desplaçaments diaris28.
Taula 60. Detall dels motius dels desplaçaments en dia
feiner. 2010. Comparativa territorial
Catalunya
Sant Cugat
Motius detallats
EMQ2006
SCF-II
Treball i gestions del treball
14,5
16,8
Estudis
3,7
10,0
Oci/passeig
7,5
9,7
Compres
11,0
8,5
Altres motius
18,1
12,2
Tornada a casa
45,3
42,9
BASE [DESPLAÇAMENTS]

[100%]

[100%]

Fonts:
Catalunya: MIRALLES-GUASCH, C. Dones, mobilitat, temps i ciutats. Quaderns 14. ICD. 2010.
Citant dades d‟ATM, DPTOP i ATM. Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006.
Sant Cugat: Elaboració pròpia a partir de: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.

28

Per tal de poder fer aquesta comparativa centrant-nos en les dones, s‟ha hagut de recórrer a una font
una mica més antiga , l‟EMQ, Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006. Concretament, als resultats
citats per MIRALLES-GUASCH, C. Dones, mobilitat, temps i ciutats. Quaderns 14. ICD. 2010.
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El tercer factor clau d‟anàlisi en l‟estudi de la mobilitat és el mode de
transport

amb

el

que

es

realitzen

els

desplaçaments.

Lògicament, no tots els desplaçaments tenen un únic mode de transport, de
tal manera que és força habitual que aquest àmbit d‟anàlisi se centri en
l‟estudi del mode principal.
Així, a Sant Cugat el 49,1% dels desplaçaments de les dones en dia
feiner són en transport privat, un percentatge molt superior al dels
desplaçaments de les dones de Catalunya en conjunt amb aquest
mode de transport (17,4%).
D‟aquesta manera, en un dia feiner, només el 34,7% dels desplaçament de
les dones de Sant Cugat són amb mitjans no motoritzats (a peu o en
bicicleta).
Taula 61. Mode de transport. 2010. Comparativa territorial
Catalunya
RMB
Sant Cugat
Mode
EMEF’09
EMEF’09
SCF-II
No motoritzats
48,6
48,2
34,7
Privat
17,4
23,2
49,1
Públic
34,0
28,6
16,3
BASE [DESPLAÇAMENTS]

[100%]

[100%]

[100%]

Fonts:
Catalunya i RMB: DPTOP, Aj. Barcelona, ATM i EMT. Enquesta de Mobilitat en dia feiner. EMEF 2009.
Sant Cugat: Elaboració pròpia a partir de: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení
II. 2010.

En detallar els resultats pels diferents modes, a Sant Cugat destaca de
manera important l’ús del vehicle privat com a conductores entre
les dones en els seus desplaçaments quotidians. Així, el 41,8% dels
desplaçaments de les dones en dia feiner són en el seu vehicle, mentre que
només és així en el 24,3% dels desplaçaments de les dones en el conjunt
de Catalunya.
En el cas del transport públic, destaca la mobilitat feta amb FGC, ja que el
10% dels desplaçaments de les dones són amb aquest transport, i només
l‟1,9% en RENFE rodalies.
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Taula 62. Detall dels modes dels desplaçaments en dia
feiner. 2010. Comparativa territorial
Catalunya
Sant Cugat
Motius detallats
EMQ2006
SCF-II
No motoritzats
49,2
34,7
A peu
48,7
34,1
En bicicleta
0,5
0,5
Privat
33,3
49,1
Cotxe conductora
24,3
41,8
Cotxe acompanyant
7,1
5,7
Moto conductora
1,8
1,6
Altres
0,1
0
Públic
17,4
16,3
Bus
6,9
2,6
Metro
5,2
0,3
FGC
1,6
10,6
Renfe rodalies
2,3
1,9
Tramvia
0,3
0,4
Altres
1,1
0,5
BASE [DESPLAÇAMENTS]

[100%]

[100%]

Fonts:
Catalunya: MIRALLES-GUASCH, C. Dones, mobilitat, temps i ciutats. Quaderns 14. ICD. 2010.
Citant dades d‟ATM, DPTOP i ATM. Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006.
Sant Cugat: Elaboració pròpia a partir de: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.

Finalment, si bé no es disposa de dades comparatives amb altres territoris
per gènere, s‟ha considerat rellevant disposar de l‟anàlisi dels orígens i
destinacions

dels

desplaçaments

de

les

dones

de

Sant

Cugat.

Concretament, el 66% dels desplaçaments diaris de les dones adultes
de Sant Cugat són interns, és a dir, tenen com a origen i destinació
la mateixa ciutat, sent el 34% dels desplaçaments en dia feiner
connexions entre la ciutat i la resta de territoris.
Gràfic 19. Tipus de desplaçaments
segons origen i destinació.

Interns
66,0

No
interns
34,0

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]
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3.10 Usos del temps
La distribució del temps personal és una de les vessants en les que en
major

grau

es

trasllueixen

Si bé

l‟anàlisi dels

usos

les

desigualtats

del temps

ha

entre

començat

homes
a

i

dones.

consolidar-se,

les metodologies encara estan en procés d‟estandarditzar-se i generar
indicadors consensuats i homologables. Tanmateix, l‟estudi ha considerat
necessari disposar d‟una primera mesura d‟aquesta dimensió pel municipi.
Tal i com s‟observa a la taula següent, les dones de Sant Cugat, de
mitjana dediquen la major part d’hores del dia a la cura personal29
(9,61 hores de mitjana), seguides de la llar i la família (4,37h) i el
treball (3,04h).
A continuació el temps diari se centra en els mitjans de comunicació
(2,19h), la vida social i la diversió (1,48h) i en menor grau els estudis
(1,02h).
La resta d‟activitats no supera l‟hora de durada, i es relacionen amb l‟esport
i les activitats a l‟aire lliure (0,59h), les aficions i jocs (0,57h) i el treball
voluntari i les reunions (0,17h).
Per poder disposar d‟un punt de comparació s‟han contrastat les dades amb
els resultats de la „Encuesta empleo del tiempo 2002-2003‟ pel total de
dones de Catalunya. Si bé els resultats s‟allunyen en el temps, és l‟única
dada de referència considerada per l‟INE i l‟Idescat, donat que l‟enquesta
més actual, “Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010” és d‟àmbit estatal
sense detallar les comunitats autònomes.
Aquesta comparació indica que les dones de Sant Cugat dediquen més
hores al treball i als estudis el que pot relacionar-se amb una
població més jove i amb més formació.
29

Per cura personal s‟entén: dormir, menjar i beure i altres cures personals, com ara, vestir-se, higiene
personal. ..
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També és superior el temps dedicat a la vida social, a la família, els mitjans
de comunicació i els esports. En canvi, es dediquen menys temps a la cura
personal i a les aficions i jocs.
Taula 63. Mitjana de temps diari dedicat a cada activitat. Total dones
Sant Cugat

Catalunya

2010

20031

(Mitjana d’hores)

(Mitjana de temps)

9,61

11,27

4,37

4,14

3,04

2,08

2,19

2,01

Vida social i diversió (oci, cultura, lleure,..)

1,48

1,10

Estudis (al centre d'estudis, durant el temps lliure)

1,02

0,42

0,59

0,41

0,57

1,11

0,17

0,14

Activitats de la vida diària
Cura personal (Dormir, àpats i begudes,...)
Llar i família (Tasques de la llar, activitats culinàries,
compres, atenció infants,...)

Treball (Treball i activitats relacionades amb el seu treball)
Mitjans de comunicació
(lectura, TV, vídeo, ràdio, música,...)

Esports i activitats a l'aire lliure
(exercici físic i activitats relacionades amb els esports)

Aficions i jocs
Treball voluntari i reunions
(treball al servei d'una organització i ajudes a altres llars,...)
1

Font: Elaboració pròpia partir de: INE. Encuesta empleo del tiempo 2002-2003

PREGUNTA LITERAL:En un dia normal, em podria dir quant de temps (en minuts) dedica a...?
Base total [424]
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

Aquests resultats presentats reflecteixen la situació pel total de dones.
A continuació però es detallen els resultats per a les dones actives i
ocupades, ja que els seus temps són lògicament diferents.



Com és obvi, les hores de treball augmenten de manera significativa
entre les dones ocupades, si bé el més rellevant és analitzar en
quines activitats es veuen reduïdes. En primer lloc, entre les dones
actives i ocupades decreix de manera important la dedicació a estudis
i mitjans de comunicació.
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En segon lloc, es veuen afectades les hores dedicades a la vida social,
la llar i la cura personal, i en un tercer nivell les dedicades a esports i
activitats de lleure i a aficions i jocs.

Taula 64. Mitjana de temps diari dedicat a cada activitat. Comparativa dones
actives ocupades i dones inactives
Activitats de la vida diària

Actives

Inactives

Total

9,32

10,15

9,61

3,86

4,68

4,37

6,86

0,21

3,04

1,61

3,01

2,19

Vida social i diversió (oci, cultura, lleure,..)

1,05

2,04

1,48

Estudis (al centre d'estudis, durant el temps lliure)

0,42

2,03

1,02

0,44

0,84

0,59

0,32

0,81

0,57

0,11

0,27

0,17

Cura personal (Dormir, àpats i begudes,...)
Llar i família (Tasques de la llar, activitats culinàries,
compres, atenció infants,...)

Treball
(Treball i activitats relacionades amb el seu treball)

Mitjans de comunicació
(lectura, TV, vídeo, ràdio, música,...)

Esports i activitats a l'aire lliure
(exercici físic i activitats relacionades amb els esports)

Aficions i jocs
Treball voluntari i reunions
(treball al servei d'una organització i ajudes a altres llars,...)

ocupades

Base total [424]
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.



El factor de l‟edat, degut precisament a la seva relació amb la situació
d‟activitat laboral, afecta al conjunt de tasques i activitats de la vida
diària. Així, les dones més grans de 64 anys són les que dediquen
més hores a la família (5,50h), a la vida social (2,15h) i als mitjans
de comunicació (3,50h).
En canvi, les dones de 50 a 64 anys són les que més dediquen a
l‟esport (0,99h). Cal mencionar, a més, que les dones joves, de 18 a
34 anys destaquen per ser les que menys hores dediquen al
voluntariat (0,03h) i a l‟esport (0,43h).
Pàg.87 /212

D‟altra banda, el 41,3% de les dones de Sant Cugat afirma que a la
seva llar hi ha alguna persona contractada per realitzar les tasques
domèstiques.



Aquesta és una situació més generalitzada entre les dones de
nacionalitat espanyola (45,3%) i les que tenen formació superiors
(53,7%). En canvi, no es donen diferències significatives en funció de
si s‟és una dona activa i ocupada o inactiva o de si es tenen fills i
filles menors o no.



Aquest fet però no altera significativament les hores dedicades a les
diferents tasques diàries, encara que probablement sí a la seva
composició.

En la majoria de casos es tracta d‟una ajuda de 4 o menys hores setmanals
(38,5%), sent la mitjana d‟hores per setmana de 9,66.

Gràfic 20. Té una persona contractada per
ocupar-se de les tasques domèstiques?

Taula 65. Quantes hores a la setmana
Hores/setmana

Sí
41,3%
No
57,5%
Nc
1,2%

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en

Base total [424]

Femení II. 2010

%

4h o menys

38,5

5-8h

26,4

9-20h

27,0

21h o més

8,0

MITJANA

9,66

BASE (té pesona contractada)

[175]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010.
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3.11. Factors incidents en la conciliació laboral, familiar i
personal
Entre les dones emancipades de Sant Cugat existeix un important col·lectiu
que

considera

que

els

principals

factors

que

intervenen

en

el

desenvolupament de la feina o la conciliació la vida laboral, familiar i
personal no han influït en les seves trajectòries vitals.
Tanmateix, entre les que sí consideren que aquests factors han tingut a
veure en l‟equilibri entre família, treball i persona destaca especialment la
maternitat com a factor negatiu, ja que el 30,7% de les dones amb fills i
filles opina que aquest factor ha estat molt o bastant negatiu.
En la resta de factors aproximadament el 20% de les dones emancipades
opina que han estat factors negatius en la seva conciliació entre treball,
vida familiar i atenció personal. Concretament, el 21% considera que les
tasques domèstiques familiars han condicionat negativament, el 19,4% que
l‟atenció i cura diària de persones grans, infants o dependents ha estat un
factor negatiu30 i el 18,9% que la gestió de les tasques familiars
domèstiques diàries ha influït negativament en la conciliació personal.



En el cas de la maternitat la vivència d‟aquesta situació com un factor
negatiu en la conciliació entre vida familiar, professional y personal és
significativament superior entre les dones més joves, de fins a 34
anys (44,2%), les que tenen estudis superiors (38,2%) i les actives
laboralment (34,4%).



També les dones actualment actives són les que més consideren que
les tasques domèstiques diàries són un factor molt o bastant negatiu

30

Aquesta dada es facilita pel conjunt de dones emancipades, ja que si es facilités només per les dones
que actualment viuen aquesta situació s‟exclourien les que en el algun moment de la seva trajectòria
vital han viscut aquestes situacions.
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en la seva conciliació (24,2%), així com les que tenen entre 35 i 49
anys (27,4%).



Si es prenen com a referents les persones que actualment tenen
persones a càrrec, ja sigui infants, persones grans o malaltes, el fet
de considerar la seva atenció diària un factor negatiu en la conciliació
augmenta fins el 22,7% de les dones, i ho és més encara entre les
dones que tenen de 50 a 64 anys (34%) i les que tenen nacionalitat
espanyola (23,9%).



Finalment, com en el cas de l‟execució de les tasques domèstiques, la
gestió d‟aquesta funció és considerat un factor negatiu en major
mesura per les dones actualment actives (21,4%) i les que tenen
entre 35 i 49 anys (29,5%).

Gràfic 21. Dels següents factors, com han
condicionat el desenvolupament de la seva feina o la
conciliació la seva vida laboral, familiar i personal?
30,7

Maternitat*

Tasques domèstiques diàries

21,0

Atenció i cura diària de persones grans,
infants o dependents

19,4

Gestió de les tasques familiars
domèstiques diàries

18,9
0%

10%

29,8

39,5

31,7

43,7

22,1

30%

3,6

52,7

30,3
20%

1,1

40%

5,7

46,2
50%

60%

70%

80%

4,6
90% 100%

H a c o ndic io na t N e ga t iv a m e nt ( m o lt o ba s t a nt )
L’ha c o ndic io na t po c
N o l’ha c o ndic io na t ge ns
Nc

Font: Elaboració pròpia partir de
Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2010.
Base dones emancipades [366]
*Base dones emancipades que tenen fills [319]
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3.12. El temps lliure i el temps de lleure
L‟anàlisi de les activitats de lleure és una de les qüestions més complexes
en ciències socials, ja que cada metodologia d‟interrogació calcula els
resultats i les tipificacions de manera diferents. En primer lloc doncs, es
realitza una anàlisi que resulta comparable amb una de les fonts de
referència i en segon lloc, s‟analitzen les dades per si mateixes amb la
profunditat apropiada.
En primer lloc, cal dir que el 55,2% de les dones de Sant Cugat declara
que no té temps lliure, ja que diu no tenir-ne per fer cap activitat o bé
dedicar el seu temps lliure a treballar31.



No s‟observen diferències significatives per edats, ni per nivells
d‟estudis, així com tampoc en funció de la situació d‟activitat.
En canvi, la percepció de manca de temps lliure és més elevada entre
les dones de nacionalitat estrangera (59,3%) i les emancipades
(46,2%) i les que tenen descendència (47,1%) indistintament de si
són menors o no.
Gràfic 22. Disposició de temps lliure

Sí
43,6

No
55,2

Nc
5,0
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]

31

D‟acord a les dades d‟Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de
Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de les dones de la província de
Barcelona. Població de 18 anys i més, el 30% de les dones de la província de Barcelona té poc temps
lliure. Això Indicaria que a Sant Cugat la situació de percepció de manca de temps lliure és més
generalitzada. Tanmateix les dades no són totalment comparables, motiu pel qual no es comparen de
manera gràfica.
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Les activitats més habituals realitzades fora de la llar són les de
passejar i voltar (44,9% de les dones que tenen lleure), sortir, xerrar i
àpats amb amics o familiars (39,7%); mirar la TV, vídeo o DVD (37,6%) i
llegir (35,5%), són les dues activitats més freqüents practicades a casa.
En segon lloc, se situa la pràctica de l‟esport (18,4%), anar al cinema
(15,8%) i reposar (15,4%), a més de fer excursions o viatges (13,2%),
anar a bars, pubs, discoteques o sales de ball (11,5%) o anar de compres
(11,1%).
La resta d‟activitats són més infreqüents i van des de feines de la llar
extraordinàries (8,5%) fins a navegar per Internet o amb l‟ordinador
(5,6%).
Atenent a les dades referides a les dones que tenen temps lliure, ja que tot
indica que són aquestes les més comparables amb alguna font de
referència,

es

poden

establir

algunes

característiques

distintives.

Concretament, entre les dones de Sant Cugat són menys les que afirmen
dedicar el seu temps lliure a passejar o voltar, a mirar la TV, vídeo o DVD,
a llegir, a anar al cinema, a estar a Internet o amb l‟ordinador, a realitzar
tasques domèstiques, entre elles, anar a comprar.
En canvi, són més freqüents les dones que declaren que el seu temps de
lleure el dediquen a cuinar, reposar, fer excursions i viatjar, anar a bars,
pubs, discoteques o sales de ball, practicar esport i anar al teatre.
Cal tenir present, però, que una part important de les entrevistades ha
mencionat alguna altra activitat no registrada en aquestes categories
comparables amb fonts oficials. Activitats que van des de la cura de
persones fins a fer teatre, dansa o altres activitats artístiques, o escoltar la
ràdio, escriure o d‟altres. D‟aquesta manera, es considera necessari
analitzar aquests resultats per sí mateixos més enllà de que els resultats
resultin comparables amb estadístiques de referència.
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Taula 66. Activitats de lleure
Sant Cugat
1

Activitats lleure

(2010)

Prov.
Barcelona

Total

Dones amb

Dones

temps lliure

37,5

44,9

58,9

35,8

39,7

40,6

Mirar la TV, vídeo o DVD

30,2

37,6

56,0

Llegir

27,8

35,5

50,9

Practicar esport

14,2

18,4

14,1

Anar al cinema

12,3

15,8

22,0

Reposar

11,8

15,4

7,7

9,9

13,2

8,9

7,3

11,5

8,9

11,3

11,1

20,9

Feines de la llar

9,4

8,5

10,8

Anar al teatre

7,1

8,1

5,4

Escoltar música

5,0

7,7

14,6

Cuinar

8,7

6,8

3,2

Internet/ordinador

3,8

5,6

11,9

Fer labors (cosir, fer mitja, ganxet)

2,6

3,0

19,2

Anar a museus i/o exposicions

1,9

1,3

3,1

39,6

42,7

NF

[424]

[234]

NF

Passejar, voltar
Sortir, xerrar o àpats
amb amics o familiars

Fer excursions, viatjar
Anar a bars, pubs,
discoteques, sales de ball
Anar a comprar (mirar botigues)

(2006)2

Altres (tenir cura de persones, anar a
associacions, hobbies, passatemps, manualitats,
escriptura, cura d‟animals i plantes….)
Base
RESPOSTA MÚLTIPLE
OBSERVACIONS: dades ordenades per la freqüència entre les dones que tenen temps lliure.
NF=No facilitat.
1

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

2

Font: Elaboració propia a partir de: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de

Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de les dones de la província de Barcelona. Població de 18
anys i més.
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Així, la major part de les dones de Sant Cugat dedica el seu temps lliure als
mitjans

de

comunicació

(59,8%

de

les

que

tenen

temps

lliure),

principalment la TV i en menor grau la ràdio o la lectura de premsa i
actualitat. També una part important es dedica a passejar (44,9%) i a l‟oci
social passiu, estar amb la família, jugar amb els nens, xerrar... (41,5%).
A molta distància d‟aquestes activitats se situen l‟esport (18,4%), l‟oci
social actiu (anar a bars, discoteques..., 17,5%), les activitats educatives
(estudiar, anar a classes, biblioteca…16,7%), el descans i repòs (15,4%), o
la cura de la llar i d'altres persones (14,5%). Quasi la mateixa proporció
dedica el seu temps lliura a activitats culturals passives (anar al cinema,
teatre, dansa, museus...13,2%) o a excursions i viatges (13,2%), així com
les compres (11,1%).
Taula 67. Activitats de lleure
Activitats lleure

Sant Cugat1
Total dones

Dones amb temps lliure

Mitjans de comunicació (mirar TV, escoltar ràdio...)

46,9

59,8

Passejar

37,5

44,9

Oci social passiu (estar família, jugar nens, xerrar...)

37,7

41,5

Esport

14,2

18,4

Oci social actiu (anar a bars, discoteques...)

11,6

17,5

Activitats educatives (estudiar, anar biblioteca…)

14,2

16,7

Descans i repòs

11,8

15,4

Cura de la llar i d'altres persones

13,0

14,5

Activitats culturals passives (cinema, teatre...)

13,0

13,2

9,9

13,2

11,3

11,1

Cuinar

8,7

6,8

Ordinador i internet

3,8

5,6

Hobbies (bricolatge, labors, hort…)

3,8

4,7

Activitats culturals actives (fer teatre, dansa...)

4,5

4,3

Altres (conduir, espectables esportius, cura personal...)

14,4

14,1

Base

[424]

[234]

Excursions i viatges
Compres

RESPOSTA MÚLTIPLE.

OBSERVACIONS: dades ordenades per la freqüència entre les dones que tenen temps lliure.

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010
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3.13. Percepció de la salut
Partint de la definició de l‟Organització Mundial de la Salut, OMS, “La salut
és un estat de complert benestar físic, mental i social, i no solament
l‟absència d‟afeccions o malalties32”. Així doncs, l‟anàlisi de la salut posa de
manifest la perspectiva segons la qual la vinculació entre les condicions de
vida i la salut genera les condicions de desigualtat entre homes i dones,
de les quals determinats factors relacionats amb la matèria en són
indicadors.
I és que segons explica Carme Valls (2008), la tradicional invisibilitat de les
dones i dels seus treballs a la societat patriarcal s‟ha evidenciat també en
l‟àmbit de la medicina i s‟ha posat de manifest en els biaixos de gènere,
tant en l‟atenció com en l‟estat de salut percebuda diferencial entre les
dones i els homes. I és que en l‟estat de salut integral de les dones,
és a dir, física, psicològica i emocional es veuen afectades pels factors de la
doble presència femenina, de la baixa coresponsabilitat en les càrregues
domèstiques familiars, (cura de gent gran, de persones malaltes i de
criatures) així com factors econòmics i, per descomptat, en els casos de
violència masclista.
La interrelació entre salut i condicions de vida té una doble via de
desajustos, en els quals el debat roman en moltes ocasions, en què ha estat
primer, si el problema de salut o el problema social. Així, d‟una banda,
les condicions laborals, residencials, les estructures i serveis d‟atenció
sanitària i d‟altres factors socials poden generar situacions de vulnerabilitat
en la salut de les dones, que desencadenin patologies o hàbits i conductes
no saludables. Així, moltes qüestions de salut tenen un fort component
psicosocial, com ara l‟anorèxia, la bulímia, la mortalitat i accidentalitat
laboral o les drogues.
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Per aquestes raons s‟incorpora, com un element important, l‟anàlisi de la
salut que inclou intrínsicament, l‟anàlisi de les condicions de vida de les
dones, com a determinant en la posició social de la persona i al mateix
temps que la seva posició social és determinant en el seu estat de salut.
Tanmateix, es tracta d‟un dels àmbits d‟anàlisi menys desenvolupats,
ja que ha existit un biaix de gènere en medicina i és que només una visió
dels problemes de salut basada en els aspectes biològics, psicològics i
socials ens pot aportar un model per estudiar les desigualtat de gènere en
el terreny de la salut. (Valls, 2008)
Entre molts dels indicadors de salut que existeixen a l‟hora en la seva
anàlisi social operacions de referència, com l‟Enquesta de Salut de
Catalunya, inclouen, per exemple, el percentatge població que declara tenir
algun tipus de discapacitat, la població de més de 15 anys que manifesta
patir problemes de salut crònics, la que manifesta haver sofert algun
accident en els darrers 15 dies o la població que percep la seva salut com a
bona o molt bona.
Els

casos

d‟interrupcions

voluntàries

de

l‟embaràs,

de

SIDA

o

de

tuberculosi, i la prevalença de la població fumadora o el consum de
drogues, són altres elements d‟anàlisi habitual. Molts d‟aquests marcadors,
provenen de l‟Enquesta de Condicions de Vida de l‟INE o l‟ESCA (l‟Enquesta
de Salut de Catalunya) o d‟Espanya. Per tant, es tracta d‟informacions que
no estan detallades per als municipis. A més, l‟anàlisi d‟aquesta dimensió
requerirà a curt termini l‟estudi de les qüestions relacionades amb el
desplegament de la llei de dependència.
Tanmateix, en el present informe s‟apunten els elements fonamentals en
tant que una visió panoràmica del conjunt de la població femenina, i en
l‟encaix d‟aquests interrogants en una enquesta general.

32

http://www.who.int/en/
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a. Percepció subjectiva de salut
En primer lloc s‟analitza la percepció subjectiva de salut, que és un dels
marcadors fonamentals en els sistemes de salut. Així, el 67,4% de les
dones de Sant Cugat perceben la seva salut com a bona, ja sigui amb
un estat de salut excel·lent, molt bo o bo.



Aquest percentatge és significativament superior entre els dones de
18 a 34 anys (86,7%) i entre aquelles que tenen estudis superiors
(83,2%).

Gràfic 23. % de dones que
percep la seva salut com a bona,
molt bona. Comparativa territorial.

Gràfic 22. Com considera Vostè
el seu estat de salut?
Excel·lent

100%

6,8

Molt bo

80%

19,3

Bo

53,1

Regular

%

Dolent

5,0

Nc

10

NC
Mal estat

67,4

79,2

Regular
Bon estat

20%

0,2
0

22,8

5,0
15,6

60%
40%

15,6

9,8

0%
20

30

%

40

50

60

70

Font: Sant Cugat: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base total [424]

Prov.
Sant Cugat
Barcelona
(SCF-II)
Font:
Província de Barcelona:Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida
i hàbits de la població de Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions
de vida i hàbits de les dones de la província de Barcelona.
Població de 18 anys i més.
Sant Cugat: Elaboració pròpia partir de
Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2010.
Base total [424]
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b. Principals preocupacions de salut
Quant a les problemàtiques concretes que preocupen cal destacar en primer
lloc el càncer (20,7%), els problemes ossis (15,3%), des de l‟osteoporosis,
al mal d‟esquena o les artrosis, i l‟alimentació i el sobrepès (15,3%).
Taula 68. Quins són els temes de salut que més li
preocupen?
Tipus de problemàtiques

%

Càncer

20,7

Problemes ossis i motors

15,3

Alimentació i sobrepès

15,3

Salut mental i memòria

6,3

Cardiopaties i hipertensió

5,7

Estrès i ansietat

4,8

Altres trastorns psicològics
(insomni, depressió…)

4,0

Addiccions

3,4

Diabetis

3,1

Relacionats amb la salut ginecològica
(concepció, embaràs, menopausa...)
Colesterol _àcid úric
Dependència (no poder valdre s per sí
mateixa, invalidesa, etc.)
Malalties contagioses
(ETS, sida, tuberculosi, Grip A, etc.)
Altres (renals, estomacals, migranyes,
dentals, degeneratives…)
Cap, res

3,1
2,8
2,8
2,3

13,4
6,8

No especifica

17,6

BASE TOTAL

[424]

RESPOSTA MÚLTIPLE
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
2010.
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Un segon bloc de temàtiques de salut tenen a veure especialment amb
aspectes mentals i psicològics, com ara la salut mental i la memòria
(6,3%), especialment l‟Alzheimer, l‟estrès i l‟ansietat (4,8%) i d‟altres
trastorns psicològics (insomni, depressió…) (4,0%). En aquest segon bloc
de preocupacions cal encabir també les cardiopaties i la hipertensió (5,7%).
Així,

les

dones

santcugatenques

manifesten

gran

diversitat

preocupacions de salut.
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de

c. Discapacitat
Finalment, es determina el pes de la població amb discapacitats entre el
col·lectiu femení. A Catalunya existeix una sòlida informació sobre la
població amb discapacitat, a partir de la gestió d'una base de dades de la
informació registrada als serveis de valoració i orientació, dependents de
l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Aquesta població està
quantificada a partir dels barems amb criteris tècnics legals, i que a més de
valorar

la

discapacitat

determinen

la

necessitat

de

les

persones

discapacitades d'una altra persona.
Tal i com explica el Departament d‟Acció Social i Ciutadania, „la classificació
internacional de l'OMS defineix la “discapacitat” com la restricció o
l'absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la
forma o dins del marge que es considera normal‟. D‟aquesta manera, cal
tenir present la diferència entre discapacitat i dependència, ja que no
sempre una discapacitat pot generar dependència.
Així, a Sant Cugat, el 2008, el 2,5% de les dones tenia reconeguda
legalment algun grau de discapacitat un percentatge que és menys
de la meitat que el que s’observa en la resta de territoris.
Gràfic. 24 % de dones amb reconeixement legal
de discapacitat. Comparativa territorial. 2008
10

5,4
%

5,6

5

2,5

0
Catalunya

Prov. Barcelona

Sant Cugat

Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat i del Departament d‟Acció Social i
Ciutadania (estadística de persones amb discapacitat)
Definicions:Discapacitades: dones que tenen reduïdes les seves capacitats
com a mínim amb un 32%.
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En tots els territoris, i també a Sant Cugat, el pes de les persones
discapacitades és lleugerament superior entre les dones que entre els
homes.
Taula 69. % de persones amb reconeixement legal de discapacitat
segons sexe Comparativa territorial. 2008
Sant Cugat
Sexe

Catalunya

%

Prov.
Barcelona

Sobre

Hab.

el total
de pob.

Home

5,4

5,4

981

2,6

Dona

5,6

5,6

1.092

2,8

Total

5,5

5,5

2.073

2,7

Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat i del Departament d‟Acció Social i Ciutadania (estadística de persones
amb discapacitat)
Definicions:
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%.

De fet, les dones suposen una mica més de la meitat de les persones
discapacitades tant al conjunt de Catalunya, com a la província de
Barcelona, i especialment a la ciutat de Sant Cugat. En termes generals,
les

dones

són

més

representatives

dins

de

les

malalties

mentals,

les discapacitats visuals, les discapacitats físiques motòriques i també dins
de les discapacitats auditives.
Taula. 70 Persones discapacitades segons sexe. Comparativa
territorial. 2008
Territori

Dona

Home

Total

Catalunya

51,1

48,9

100,0

Prov. Barcelona

51,3

48,7

100,0

Sant Cugat

52,7

47,3

100,0

LECTURA HORITZONTAL
Font: Elaboració pròpia partir l‟Idescat i del Departament d‟Acció Social i Ciutadania (estadística
de persones amb discapacitat)
Definicions:
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%.
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d. Salut reproductiva
En el marc de l‟anàlisi de la interrelació entre salut i condicions de vida, des
la perspectiva de gènere, no pot oblidar la rellevància de la interrupció
voluntària de l‟embaràs com a indicador de clau en la salut de les dones.
Com és conegut, la interrupció voluntària de l‟embaràs (IVE), està regulada
a Espanya des del 1985, si bé actualment està vivint un procés de revisió i
ampliació de drets, que ha culminat, el passat febrer de 2010 amb una nova
llei que regularà aquesta pràctica. Tanmateix, pel que a dades es refereix,
cal tenir present que fins el moment, sota els tres supòsits autoritzats en el
vigent codi penal (risc per a la vida o la salut de la dona embarassada,
presumpció de defectes del fetus i violació), la dona pot exercir el dret a
avortar amb garanties de la sanitat pública. Les dades de les IVE realitzades
s‟han de notificar a l‟ens gestor.
Si bé és una pràctica regulada i un dret de la dona, sovint es qüestiona la
manca d‟universalitat del dret, ja que cal complir aquests requisits,
i molt especialment que aquest fet impliqui encara que moltes dones
recorrin a circuïts no regulats i puguin veure en perill la seva salut.
Independentment dels debats sobre el fenomen i la seva regulació,
la IVE és reconeguda com a una pràctica que informa, sovint de manera
alarmant, de les condicions socials de la concepció, però també sobre les
condicions de precarietat de la vida de la dona, així com sobre la salubritat i
igualtat de les seves relacions afectives i sexuals, a més de sobre el nivell
d‟educació sexual i emocional de les dones i de la societat en general.
És per aquest motiu que s‟inclou l‟anàlisi d‟aquest indicador com a part dels
marcadors.
Així, a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, 212 dones residents al municipi
van interrompre el seu embaràs el 2008. Aquest volum suposa una taxa del
9 dones de cada 1.000 que tenien entre 10 i 49 anys.
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D‟acord a les dades del Departament de Salut, la presència del fenomen a la
ciutat de Sant Cugat és força menys elevat que la resta de territoris, tant a
la comarca com a Catalunya i la regió sanitària de Barcelona, on 12 de cada
1000 dones de 10 a 49 anys van realitzar una IVE el 2008.
Taula 71. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE).
Comparativa territorial. 2008
Regió
Catalunya
sanitària
de Barcelona**
Nombre de dones
que van interrompre
25.260
18.352
el seu embaràs (fins als 49 anys)
Nombre de dones (de 10 a 49 anys)
2.019.315
1.488.011
Taxa d'IVE per cada 1.000 dones
12,5
12,3

Sant
Cugat
212
23.606
9,0

Font: Servei d‟Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2008. Registre d‟interrupció voluntària de l‟embaràs.
Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2009. Dades a mida facilitades pel Registre d‟interrupció
voluntària de l‟embaràs, i dades de població de l‟Idescat.
* Dades provisionals ja que manquen les que envia el Ministerio de Sanidad y Política Social de les dones catalanes que
realitzen la IVE a la resta de l‟Estat espanyol.
** Població de la Regió Sanitària de Barcelona, assimilada a la província.
Definicions:
Dones que van interrompre el seu embaràs de forma legal segons lloc de residència.
Les dades de població es refereixen als trams d‟edat d‟entre 10 i 49 anys, perquè hi ha noies amb menys de 15 anys què
van interrompre el seu embaràs segons les estadístiques oficials.

La informació registrada i facilitada pel departament, concretament pel
Registre d’interrupció voluntària de l’embaràs, permet aprofundir en el
perfil de les dones que han passat per aquesta experiència a la ciutat.
En primer lloc, quant a l‟estructura d‟edats, es pot apuntar que a la ciutat
de Sant Cugat les dones que han viscut una IVE són lleugerament més
grans que en el conjunt de Catalunya. Així, mentre que a Sant Cugat el
45,3% de les dones que han patit una IVE tenen 30 anys o més,
a Catalunya aquest grup d‟edat implica el 39,4% dels IVE.
Altrament, si s‟analitza la prevalença del fenomen per franges d‟edat, és a
dir, quantes dones de cada franja d‟edat han fet una IVE, (taxa d‟IVE),
s‟observa que en totes les franges d‟edat a la ciutat de Sant Cugat hi ha
menys avortaments per cada 1.000 dones, excepte entre els 30 i els 34
anys edat en la que tant a Catalunya com a Sant Cugat 15 de cada 1.000
dones han passat per una IVE, el 2008.
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Distribució
Segons
edat

Taxa d'IVE*

IVE

Distribució
Segons
edat

Taxa d'IVE*

<15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Total

IVE

Taula 72. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs
(IVE) segons edat. Comparativa territorial**.
2008
Sant Cugat
Catalunya

67
2.649
6.056
6.528
5.311
3.366
1.201
82
25.260

0,3
10,5
24,0
25,8
21,0
13,3
4,8
0,3
100,0

0,4
16,0
29,4
23,0
15,7
10,8
4,1
0,3
12,5

0
18
46
52
51
35
8
2
212

0,0
8,5
21,7
24,5
24,1
16,5
3,8
0,9
100,0

0,0
8,6
22,4
20,5
15,4
8,8
2,0
0,6
9,0

Font: Servei d‟Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2008. Registre
d‟interrupció voluntària de l‟embaràs.
Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2009. Dades a mida facilitades
pel Registre d‟interrupció voluntària de l‟embaràs, i dades de població de l‟Idescat.
* Dades provisionals ja que manquen les que envia el Ministerio de Sanidad y Política Social
de les dones catalanes que realitzen la IVE a la resta de l‟Estat espanyol.
** Dades de la Regió Sanitària de Barcelona no disponibles.
Definicions:
Dones que van interrompre el seu embaràs de forma legal segons lloc de residència.
Les dades de població es refereixen als trams d‟edat d‟entre 10 i 49 anys, perquè hi ha noies
amb menys de 15 anys i dones de més de 45 què van interrompre el seu embaràs segons
les estadístiques oficials.

Com en conjunt de Catalunya, les IVE que s‟han registrat corresponen quasi
en la mateixa proporció a ciutadanes espanyoles i estrangeres. Tanmateix a
Sant Cugat la gran majoria de les dones estrangeres que han passat per
una IVE són dones de nacionalitats d‟Amèrica del sud (45,3%), mentre que
la resta de nacionalitats tenen un pes molt baix.
Tanmateix, la presència del fenomen entre les dones estrangeres és
significativament superior a la que s‟observa entre les dones espanyoles.
Així, a la ciutat de Sant Cugat mentre que 5 de cada 1000 dones de
nacionalitat espanyola han passat per una IVE el 2008, entre les dones
estrangeres 24 de cada 1000 dones ha passat per la mateixa experiència.
Aquesta diferència de magnitud entre la situació de les dones espanyoles i
estrangeres és molt similar a la que es viu al conjunt de Catalunya.
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Taula 73. Distribució dels IVE segons lloc de naixement de
la dona. Comparativa territorial. 2008
Catalunya
Sant Cugat
Taxa
Taxa
%
%
d'IVE*
d'IVE*
Espanya
51,3
8,1
48,1
5,4
Estranger
48,7
29,3
51,9
23,9
Amèrica del Sud
26,7
45,3
Unió Europea
6,4
-Països del Magrib
4,6
1,4
Resta d‟Europa 505 4,1
2,0
0,9
Amèrica Central
3,8
3,3
Resta d‟Àfrica
2,2
0,5
Resta d‟Àsia
2,3
0,5
Amèrica del Nord
0,3
-Sud-est Asiàtic
0,4
-Oceania
--No consta
--Total
100
12,5
100
9,0
Font: Servei d‟Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2008. Registre d‟interrupció
voluntària de l‟embaràs.
Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2009. Dades a mida facilitades
pel Registre d‟interrupció voluntària de l‟embaràs, i dades de població de l‟Idescat.
* Dades provisionals ja que manquen les que envia el Ministerio de Sanidad y Política Social
de les dones catalanes que realitzen la IVE a la resta de l‟Estat espanyol.
** Dades de la Regió Sanitària de Barcelona no disponibles.
Definicions:
Dones que van interrompre el seu embaràs de forma legal segons lloc de residència.
Les dades de població es refereixen als trams d‟edat d‟entre 10 i 49 anys, perquè hi ha noies
amb menys de 15 anys què van interrompre el seu embaràs segons les estadístiques oficials.
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3.14. Rols de gènere en l’organització domèstica
Tenint en compte les dones que conviuen amb altres persones es posa de
manifest que en la distribució dels rols a les llars, l‟atribució de les tasques
domèstiques i de cura de les persones recau amb un pes enorme en les
dones.
Concretament,

del

conjunt

de

càrrega

que

suposa

la

compra

d’aliments i preparació dels menjars les dones santcugatenques es
fan càrrec del 70,4%. Igualment es fan càrrec del 65% del treball
domèstic i del 62% de les feines de gestió.
Les que tenen fills i filles menors es fan càrrec del 62,3% de la feina
que suposa el seu transport i les que tenen cura de persones
dependents, grans o petites, assumeixen el 55% de la feina que
suposa.
En general el segon agent que més càrrega de feina suporta en tots els
casos, és el/la cònjuge o parella, si bé, en el cas de l‟alimentació i el treball
domèstic sovint altres familiars que conviuen amb la parella assumeixen
igual de feina que l‟altre membre del nucli central.
Cal tenir present que, en el cas del transport d‟infants i la cura de persones
dependents hi ha un percentatge important de persones que no contesten la
pregunta, fet que cal relacionar amb que no l‟assumeix cap persona sinó
que es deriva a institucions (per exemple, en el cas del transport dels
infants l‟escola, o d‟altres centres d‟atenció i cura de persones).
Finalment, només en el cas del treball domèstic (escombrar, rentar, treure
la pols, cura de la roba, etc.) té un protagonisme el treball domèstic
contractat.
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Taula 74. Distribució de les principals tasques domèstiques.

Treball domèstic

(escombrar, rentar,

treure la pols, cura de la roba, etc.)1

Gestions

(bancs, anar al metge, escola...) 1

Transportar a infants
(portar-los a l‟escola, a activitats extraescolars...) 2

que NO hi conviuen

Altres persones

Altres persones que

65,0 11,7

9,7

1,2

2,5

0,7

9,5

--

100%

62,5 25,5

9,0

0,3

1,7

0,03

0,9

--

100%

62,3 19,6

1,4

0,9

0,6

0,0

3,0

12,5 100%

55,0 12,6

3,6

1,1

0,9

0,2

1,9

25,2 100%

Total

100%

Persona/es

--

hi conviuen

1,3

NO hi conviuen

0,2

Altres

2,7

familiars que

0,1

Altres familiars

10,7

parella

70,4 14,6

Cònjuge/

Nc

Preparació dels menjars1

contractada/es

Compra d‟aliments i

Entrevistada

Tasca

que hi conviuen

% de tasques segons persona que es fa càrrec.

Tenir cura de les persones dependents
grans i petites (preparar menjars, donar menjars,
vestir, jugar, ajudar en tasques d‟estudi, etc.) 3
Pregunta literal: De les següents persones que li llegiré, en quina proporció s‟encarreguen de les següents tasques? De fer i de que es facin.
1

Base: dones que no viuen soles (n=401)

2

Base: dones que no viuen soles i tenen fills/es (n=174)

3

Base: dones cura de persones dependents (n=298)

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

Per analitzar millor aquest tema es fa necessari centrar-nos en aquelles
dones que viuen emancipades i la forma de convivència és la parella,
ja que és en aquest entorn de convivència en el que els rols de gènere es
posen de manifest de manera més contundent. Com s‟observa a la taula
següent la distribució resultant és molt similar a la del total del conjunt de
la població.
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Taula 75. Distribució de les principals tasques domèstiques.
% de tasques segons persona que es fa càrrec. Dones que viuen en parella

Compra d‟aliments i
Preparació dels menjars1
Treball domèstic

(escombrar, rentar,

treure la pols, cura de la roba, etc.)1

Gestions

(bancs, anar al metge, escola...) 1

Transportar a infants
(portar-los a l‟escola, a activitats extraescolars...) 2

Total

Nc

contractada/es

Persona/es

que NO hi conviuen

Altres persones

hi conviuen

Altres persones que

NO hi conviuen

Altres

familiars que

que hi conviuen

Altres familiars

parella

Tasca

Cònjuge/

Entrevistada

(amb o sense altres persones)

77,3 19,1

2,0

0,2

0,0

0,3

1,2

--

100%

70,5 14,9

3,0

0,6

0,3

0,5

10,3

--

100%

65,1 32,6

1,0

0,5

0,0

0,0

0,9

--

100%

63,5 22,3

0,9

1,0

0,0

0,0

2,2

10,1 100%

58,0 15,3

0,9

0,8

0,0

0,0

2,3

23,1 100%

Tenir cura de les persones dependents
grans i petites (preparar menjars, donar menjars,
vestir, jugar, ajudar en tasques d‟estudi, etc.)

3

Pregunta literal: De les següents persones que li llegiré, en quina proporció s‟encarreguen de les següents tasques? De fer i de que es facin.
1

Base: dones que viuen en parella (amb o sens altres persones, n=298)

2

Base: dones que no viuen soles i tenen fills/es (n=145)

3

Base: dones cura de persones dependents (n=232)

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

A partir d‟aquestes dades es poden estimar algunes diferències rellevants
en funció de cada tasca, ja que cadascuna presenta uns factors de variació
diferents.



En el cas de la compra i la preparació d‟aliments, les dones més joves
i les actives laboralment, són les que menys temps dediquen a
aquesta qüestió del conjunt de les dones.
En el cas de l‟edat no s‟observa una progressió clara, sinó que la
disparitat es dóna entre les més grans i les més joves, i molt
especialment en el pes que assumeix la parella, que és del 24,8%
entre les dones joves i només el 10,1% entre les dones majors de 64
anys.
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Quant al nivell d‟estudis, un factor important en altres tasques, com
s‟analitzarà tot seguit, en el cas de la compra i preparació d‟aliments,
les diferències també es polaritzen, de tal manera que tant les dones
sense estudis com les que tenen formació superior són les que menor
percentatge d‟aquesta tasca assumeixen. En el cas de les persones
amb formació superior la feina l‟assumeix en major mesura la parella,
mentre que en el cas de les persones sense estudis ho fa personal
contractat i en menor grau la parella. Aquest fet indica una clara
correlació del nivell d‟estudis amb l‟edat.
D‟altra banda, entre les dones actives, el pes de la feina de compra i
preparació d‟aliments l‟assumeix en major proporció la parella, si bé
continua sent la dona la que fa el 74,5% de la feina.
Taula 76. Distribució de la compra i preparació d’aliments. % de tasques segons
persona que es fa càrrec. Dones que viuen en parella (amb o sense altres

Compra d‟aliments i

Total

Nc

contractada/es

Persona/es

Altres persones

que NO hi conviuen

hi conviuen

Altres persones que

NO hi conviuen

familiars que

Altres

que hi conviuen

Altres familiars

parella

Cònjuge/

Tasca i factor

Entrevistada

persones)

77,3

19,1

2,0

0,2

0,0

0,3

1,2

--

100%

De 18 a 34 anys 70,9

24,8

3,4

0,0

0,0

0,0

0,9

--

100%

De 35 a 49 anys 77,7

19,4

0,5

0,0

0,0

0,8

1,6

--

100%

De 50 a 64 anys 75,8

19,4

4,5

0,0

0,0

0,0

0,7

--

100%

De 65 o més anys 87,4

10,1

0,0

1,1

0,0

0,0

1,3

--

100%

Sense estudis 75,6

15,9

4,0

0,0

0,0

0,0

4,6

--

100%

Primaris 86,7

11,4

0,2

1,7

0,0

0,0

0,0

--

100%

Secundaris 76,8

21,1

1,4

0,0

0,0

0,0

0,8

--

100%

Superiors 75,9

20,4

2,2

0,0

0,0

0,7

0,9

--

100%

Actives 74,5

21,8

1,7

0,0

0,0

0,5

1,5

--

100%

Inactives 81,6

14,6

2,7

0,6

0,0

0,0

0,7

--

100%

Preparació dels menjars

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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La càrrega de treball domèstic augmenta amb l’edat i decreix
amb el nivell d’estudis i quan es tenen fills i filles menors a
càrrec.
Com s‟observa a continuació, entre les dones joves el percentatge de
feina de treball domèstic que s‟assumeix és significativament més alt
que a partir dels 50. En el cas de l‟edat, el fet que les dones joves
absorbeixin un menor percentatge de tasques domèstiques en el tram
més jove, però a partir dels 35 ja sigui per què ho assumeix la
contractació de personal o per què ho assumeix la dona, el pes de la
càrrega que assumeix la parella és menor.
Si bé la relació entre l‟edat i el nivell d‟estudis és important, cal tenir
present que quan la dona té estudis superiors, el percentatge de
treball

domèstic

que

assumeix

és

significativament

inferior.

Tanmateix aquest pes no es tradueix únicament en un augment de
carrega per la parella sinó principalment ho assumeix el treball
domèstic contractat.
El mateix succeeix en el cas de les dones que tenen fills i filles
menors: si bé disminueix la càrrega de feina domèstica que
assumeixen, és més la que assumeix el personal contractat
que no l’augment de càrrega que assumeix la parella.
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Taula 77. Distribució del treball domèstic. % de tasques segons persona que es fa

Treball domèstic

(escombrar, rentar,

0,6

0,3

0,5

10,3

Total

Nc

contractada/es

Persona/es

Altres persones

que NO hi conviuen

hi conviuen

Altres persones que

NO hi conviuen

familiars que

70,5

14,9

De 18 a 34 anys

61,9

20,8

4,4

1,7

0,0

1,7

9,7

-- 100%

De 35 a 49 anys

69,4

15,6

1,6

0,8

0,5

0,0

12,1

-- 100%

De 50 a 64 anys

73,9

12,2

4,7

0,0

0,5

0,0

9,1

-- 100%

De 65 o més anys

78,9

9,8

2,2

0,0

0,0

0,9

8,2

-- 100%

Sense estudis

76,6

9,1

4,6

0,0

0,0

0,0

9,7

-- 100%

Primaris

80,9

13,1

1,7

0,0

0,0

1,4

2,9

-- 100%

Secundaris

75,3

15,1

3,5

0,0

0,5

0,0

5,6

-- 100%

Superiors

63,1

16,7

2,6

1,4

0,3

0,7

15,4

-- 100%

Té fills/es menors d‟edat

68,2

15,6

2,5

0,7

0,4

0,0

12,7

-- 100%

No té fills/es menors d‟edat

75,7

12,2

2,8

0,8

0,3

0,3

8,2

-- 100%

treure la pols, cura de la roba, etc.)

3,0

Altres

que hi conviuen

Altres familiars

Parella

Tasca i factor

Cònjuge/

Entrevistada

càrrec. Dones que viuen en parella (amb o sense altres persones)

--

100%

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.



Pel que fa a les gestions de la llar, el lloc de naixement i el fet de
tenir fills i filles menors o no, són els factors que més diferències
marquen. En canvi, l‟edat i la situació d‟activitat no són factors tant
rellevants com en altres tasques.
Cal dir a més, que no existeixen diferències rellevant en funció de
l‟edat, excepte entre les majors de 64 anys, quan augmenta al 3,3%
el pes de la feina que assumeixen altres familiars que no viuen a la
llar.
En

canvi,

les

dones

estrangeres

assumeixen

major

proporció

d‟aquesta tasca que les dones nascudes a Espanya, que encara que
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ho fan majoritàriament comparteixen en major mesura amb la parella
les gestions.
Quant al nivell d‟estudis es donen disparitat de situacions i, si bé
entre les dones amb formació superior i secundària s‟assumeix menor
pes de la tasca de gestió domèstica, que entre les dones amb
formació primària, probablement per raons diferents, les dones sense
estudis són les que menor part d‟aquesta feina assumeixen, en favor
de la parella.
Finalment, cal dir que no hi ha diferències en funció de si es tracta de
dones actives o inactives, i que són les dones que tenen fills/es
menors les que més assumeixen feines de gestió (71,2%), mentre
que quan no es tenen fills/es menors la parella assumeix major pes
d‟aquesta tasca.
Taula 78. Distribució de les gestions domèstiques. % de tasques segons persona

Gestions

Total

Nc

contractada/es

Persona/es

Altres persones

que NO hi conviuen

hi conviuen

Altres persones que

NO hi conviuen

familiars que

Altres

que hi conviuen

Altres familiars

parella

Tasca i factor

Cònjuge/

Entrevistada

que es fa càrrec. Dones que viuen en parella (amb o sense altres persones)

65,1

32,6

1,0

0,5

0,0

0,0

0,9

--

100%

Nascudes a Espanya 63,6

34,1

1,1

0,6

0,0

0,0

0,6

--

100%

Nascudes a l‟estranger 75,1

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

--

100%

Sense estudis 56,4

38,3

0,7

2,9

0,0

0,0

1,7

--

100%

Primaris 70,7

29,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

--

100%

Secundaris 61,6

34,3

1,5

0,5

0,0

0,0

2,2

--

100%

Superiors 68,2

30,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

--

100%

Té fills/es menors d‟edat 71,2

27,9

0,2

0,0

0,0

0,0

0,7

--

100%

No té fills/es menors d‟edat 60,4

35,4

1,6

1,3

0,0

0,0

1,4

--

100%

(bancs, anar al metge, escola...)

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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En el cas del transport d’infants, cal tenir present que una part
important dels factors d‟anàlisi no s‟han pogut contrastar ja que en
disminuir

la

base

d‟anàlisi

s‟invaliden

algunes

classificacions.

Els factors que sí s‟ha pogut realitzar alguna anàlisi, si bé de manera
prudent donada la mostra disponible, indiquen que entre les dones
nascudes a l‟estranger s‟assumeix major proporció d‟aquest tasca,
així com entre les dones amb formació superior.
Taula 79. Distribució del transport d’infants. % de tasques segons persona que es

Total

Nc

contractada/es

Persona/es

Altres persones

que NO hi conviuen

hi conviuen

Altres persones que

NO hi conviuen

familiars que

Altres

que hi conviuen

Altres familiars

parella

Tasca i factor

Cònjuge/

Entrevistada

fa càrrec. Dones que viuen en parella (amb o sense altres persones)

Transportar a infants

0,9

1,0

0,0

0,0

2,2

26,3

0,0

1,3

0,0

0,0

2,8

5,2

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2 100%

Secundaris 56,0

31,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

11,4 100%

Superiors 67,9

19,2

1,1

0,5

0,0

0,0

3,0

(portar-los a l‟escola, a activitats
extraescolars...)

63,5 22,3

10,1 100%

2

Nascudes a Espanya 61,7
Nascudes a l‟estranger 71,7

8,1

8,3

100%

100%

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.



Finalment, en el cas de la cura de persones dependents a càrrec
l‟edat és el factor més determinant.
Així, entre les dones més joves es dedica més temps a aquesta
tasca que entre les dones més grans, ja que afecta de manera
important el tipus de persona a càrrec, presumiblement
infants. En el cas de les dones més grans, si bé decreix el pes de la
tasca que s‟assumeix, el que fa és augmentar la proporció de les que
no contesten, és a dir, que no es tracta de cap persona sinó més
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aviat d‟una institució, com s‟apuntava al principi de l‟anàlisi d‟aquesta
qüestió.
La situació d‟activitat també marca diferències rellevants, però en
aquest cas per posar de manifest, no que la dona assumeix menys
feina, sinó que és la parella la que n‟assumeix menys, principalment
per un augment de la funció d‟institucions, ja que probablement la
persona a càrrec és en molts casos la parella.
Altres variables, com el nivell d‟estudis o el lloc de naixement no
indiquen diferències rellevants.
Taula 80. Distribució de la cura de persones dependents grans i petites. % de
tasques segons persona que es fa càrrec. Dones que viuen en parella (amb

Total

Nc

contractada/es

Persona/es

que NO hi conviuen

Altres persones

hi conviuen

Altres persones que

NO hi conviuen

familiars que

Altres

que hi conviuen

Altres familiars

parella

Tasca i factor

Cònjuge/

Entrevistada

o sense altres persones)

Tenir cura de les persones
dependents grans i petites (preparar

58,0

15,3

0,9

0,8

0,0

0,0

2,3

23,1 100%

De 18 a 34 anys 60,5

19,5

1,0

0,0

0,0

0,0

3,1

16,3 100%

De 35 a 49 anys 60,2

18,1

0,0

0,2

0,0

0,0

2,9

18,8 100%

De 50 a 64 anys 51,8

9,0

3,8

1,2

0,0

0,0

1,2

34,1 100%

De 65 o més anys 53,7

5,6

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

37,0 100%

19,2

0,9

0,1

0,0

0,0

2,9

19,9 100%

3,6

1,1

3,0

0,0

0,0

0,5

34,0 100%

menjars, donar menjars, vestir, jugar,
ajudar en tasques d‟estudi, etc.) 3

Actives 57,1
Inactives 58,6

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
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3.15. Pràctica de l’esport com a lleure i salut
En aquest apartat es vol aprofundir en la pràctica de l‟esport, més enllà de
que el 14,2% de les dones declari que en el seu temps lliure fa esport, i de
que les activitats esportives i a l‟aire lliure suposin el 0,59% per les dones
del municipi.
Així, interrogant directament sobre aquesta qüestió, el 39% de les dones de
Sant Cugat declara que pràctica esport, sent el més habitual que sigui un
tipus d‟activitat. Així el 61% de les dones de Sant Cugat no pràctica
cap esport, un nivell pràcticament idèntic al que existiria entre les dones
del conjunt de la província de Barcelona.



No es detecten diferències per edats, ja que també el 37,3% de les
dones de 65 anys i més afirma practicar esport.



En canvi, la pràctica de l’esport es redueix entre les dones de
nacionalitat estrangera (28,3%) i les que tenen estudis primaris
(27,7%) o secundaris (31,1%), així com les dones inactives (33,3%)



En el pol oposat, entre les dones amb formació superior (49,5%) i els
que són actives laboralment (42,6%) es detecta un major pes de les
que practiquen esport.
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Taula 81. Pràctica de l’esport. Comparativa
territorial.
Pràctica de l’esport

Prov.

Sant

Barcelona

Cugat

(2006)

1

2

(2010)

No en practica cap

62,0

61,0

Practica

38,0

39,0

En practica un

--

32,5

En practica varis

--

6,5

Base
1

[3.927]

[424]

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la

població de Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits
de les dones de la província de Barcelona. Població de 18 anys i més.
2

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.

2010.
VALORS CALCULATS SENS NS/NC, que a Sant Cugat és del 2,1%.

La major part de les dones que fan esport declara fer-ho per compte propi
(29,6%). Entre les entitats i associacions, el més freqüent és que les dones
estiguin vinculades a gimnasos o similars (23,5%) i en menor grau a clubs
privats (19,8%) i a associacions esportives privades (17,3%).
Taula 82. Tipus d’entitat o acotació esportiva.
Sant Cugat
Tipus d’entitat o
associació esportiva

Fa esport per lliure

Total
dones

Dones que
Practiquen
esport

11,3

29,6

Gimnasos o similars

9,0

23,5

Club privat

7,5

19,8

Associació esportiva municipal

6,6

17,3

Associació esportiva privada

1,4

3,7

[424]

[162]

(a casa, a l‟aire lliure…)

Base

% de sí. MÚLTIPLE. NO MOSTAT NS/NC (= 4,3% entre les dones que practiquen
esport).
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

Pàg.116 /212

Així, si es comptabilitzen les dones que pertanyen a algun centre esportiu,
ja sigui club privat gimnasos o associacions esportives municipals o
privades, el 24,1% de les dones de Sant Cugat pertany a alguna entitat
esportiva, una taxa superior a la que es donaria en el conjunt de la
província.



Lògicament es reprodueix el perfil de les dones que practiquen
esport, sent una vinculació més freqüent entre les dones amb
formació

superior

i

actives,

sense

que

s‟observin

diferències

rellevants per edats.

Gràfic 25. Dones que pertanyen a alguna entitat
esportiva. Comparativa territorial.
30
25

24,1

20
%

15,9

15
10
5
0

Sant Cugat 2010

Prov. Barcelona
2006

1
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Font: Elaboració propia a partir de: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i
hàbits de la població de Catalunya 2006. Publicat a. DIBA. Condicions de vida i hàbits de
les dones de la província de Barcelona. Població de 18 anys i més. Sumatori de club
esportiu i centre excursionista
2
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3.16. Atenció a persones dependents
El 73,1% de les dones adultes de Sant Cugat declara tenir alguna
persona dependent al seu càrrec, que requereix la seva atenció per a les
activitats de la vida diària o per la seva cura en general, ja sigui fills i filles
menors d‟edat33, persones malaltes, gent gran estigui o no malalt/a,
persones amb algun grau de discapacitat física o psíquica.



Aquest percentatge augmenta de manera significativa fins el
92,9% entre les dones de 35 a 49 anys, i és una situació que
afecta el 81,4% de les santcugatenques actives laboralment.



Si s‟exclouen les dones que tenen fills/es menors a càrrec, es pot
estimar que el 56,7% de les dones de Sant Cugat que no
tenen fills/es menors a càrrec, tenen altres persones que en
depenen. Cal tenir present que les dones amb fills/es menors a
càrrec també poden tenir altres persones dependents.

El 8,5% de les dones que tenen persones a càrrec tenen una ajuda
contractada per ocupar-se’n.



Si bé de manera orientativa, donada la base estadística de resposta,
es poden apuntar alguns segments de població entre els que tenir
aquesta ajuda és més freqüent. Així, el pes de les dones amb
persones a càrrec que tenen ajuda contractada és superior entre les
dones de 50 a 64 anys (16%), les que tenen estudis superiors
(12,6%) i entre les dones que no tenen fills/es menors a càrrec
(14%), és a dir, quan es tracta d‟altres tipus de perfils de persones
amb algun nivell de dependència.

33

Cal recordar que, com s‟ha analitzat, el 41% de les dones de Sant Cugat tenen fills/es menors d‟edat.
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Sector
Gràfic
26. % de dones que declaren tenir
4 persones al seu càrrec

Taula 83. Té alguna persona contractada
que l’ajuda a fer-se càrrec de
No
25,5

persones dependents

Sí
73,1

Té contractada una
persona per ocupar-se

%

de les persones dependents

Nc
1,4
Base total [424]

Sí

8,5

No

88,6

Nc

2,8

BASE (té persones dependents)

[316]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en
Femení II. 2010
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010

De nou amb la prudència que recomana el fet de comptar amb una base
estadística molt ajustada, quasi el 40% de les dones que compten amb
ajuda,

la

tindrien

contractada

per

40

o

més

hores

setmanals.

En segon lloc, en 1 de cada 4 casos, el més freqüent és que l‟ajuda sigui de
menys de 8 hores setmanals (25,9%) o entre 8 i 20 hores a la setmana
(22,2%).

Taula 84. Té alguna persona contractada que l’ajuda a fer-se
càrrec de persones dependents
Hores/setmanals d’ajuda

%

Menys de 8 hores setmanals

25,9

De 8 a 20 hores/setmana

22,2

De 20 a 30 hores/setmana

14,8

40 o més hores setmanals

37,0

BASE (té persones dependents i alguna ajuda contractada)

[27]

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010
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Al

marge

de

les

persones

que

les

dones

enquestades

consideren

dependents, la gran majoria afirma no tenir cura o ajudar a d’altres
persones fora de llar sense rebre cap remuneració. D‟aquesta manera,
cal entendre que en la majoria de casos del 73,1% de les que afirma tenir
persones dependents de les que s‟ha de fer càrrec, es tracta de persones
residents a la llar.
Tanmateix, el 17% declara que ajuda a gent gran que no viu a la
llar, el 10,8% a infants i el 6,6% a persones malaltes, sense rebre
cap remuneració. Tant en el cas de la gent gran com en el cas de les
persones malaltes es reparteixen de manera similar entre les que fan una
ajuda habitual i les que fan una ajuda esporàdica. En canvi,quan es tracta
d‟infants que no resideixen a la llar són més les que ajuden de manera
esporàdica que les que ho fan habitualment.
Taula 85. % de dones que tenen cura o ajuden, sense rebre remuneració, a
alguna persona que no viu a la seva llar
Té cura
Tipus
persona

Freqüència

No
(mai o molt

Nc

Sí

rarament)

Habitual-

Esporàdi-

ment

cament

Gent Gran

81,4

1,7

17,0

8,7

8,3

Infants

86,6

2,6

10,8

4,5

6,4

Persones malaltes

89,6

3,8

6,6

3,1

3,5

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010
Base total [424]
Lectura horitzontal (las suma 100% és per fila)



Les dones que tenen cura de gent gran que no viu a la llar són
significativament més freqüents entre les dones de 50 a 64 anys
(26,7%) i amb formació primària (27,7%), sense que s‟observin
diferències per altres factors. Cal tenir present que el 20,3% de les
dones que afirmen tenir persones a càrrec coincideixen en dir que
tenen cura de persones grans que viuen fora de la llar.
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Quan es tracta d‟infants però, és una situació més habitual entre les
dones de 65 anys i més (18,3%) i sense formació (19,6%), però no
hi ha cap diferència entre actives i inactives o en funció de si es tenen
persones dependents a càrrec.



En el cas de les dones que tenen cura de persones malaltes que no
viuen a la llar, en tots els casos es tracta de dones de nacionalitat
espanyola, sent una situació més freqüent entre les dones actives
(8%), si bé només el 7,7% de les declaren tenir persones dependents
a càrrec coincideixen a ser dones que tenen cura de persones
malaltes que viuen fora de la llar.
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3.17. Percepció de desigualtat entre les dones i els homes
Si anteriorment s‟ha analitzat l‟ús social del temps que fan les dones de
Sant

Cugat

i

s‟ha

visibilitzat

una

desigualtat

per

raó

de

gènere,

a continuació s‟analitza la mateixa percepció a l‟entorn de la desigualtat
entre les dones i els homes.
Destaca en primer terme que només el 3,8% de les dones opina que no
existeix cap àmbit o qüestió de desigualtat entre les dones i els homes a
Sant Cugat. Així doncs, es percep de manera clara desigualtats de gènere,
tot i que la major part de les dones no saben especificar els àmbits o temes
en els quals consideren que existeix major desigualtat (36,6%).
Ara bé, les dues qüestions on les dones perceben una major discriminació
pertanyen a l‟àmbit del treball reproductiu i productiu. Així, tant les
responsabilitats familiars i domèstiques (32,5%) com l’accés a
bones condicions laborals (31,1%) són els àmbits en els que major
proporció de dones consideren que hi ha desigualtats al municipi.
Relacionat amb l’anterior, l’accés als llocs de decisió i poder és la
tercera qüestió en la que major proporció de dones opina que hi ha
desigualtat al municipi (18,4%).
En conseqüència, si tenim en compte que només el 10,8% opina que hi ha
desigualtat en l‟accés a l‟ocupació, les qüestions laborals passen a
primer pla, si bé se centren en les condicions a assolir i en menor grau en
les probabilitats d‟accés.
La resta de qüestions són molt poc mencionades, de tal manera que es pot
afirmar que les dones de Sant Cugat no tenen percepció de que hi hagi
desigualtats en l‟accés als serveis públics (només el 2,8% considera que sí),
en gaudir d‟oci i esports (2,6%), en l‟accés al Patrimoni (1,4%), la formació
superior (0,9%) o la cultura (0,9%).
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No existeixen grans diferències d‟opinió en aquesta qüestió, si bé es poden
apuntar alguns grups socials que destaquen en alguna de les qüestions
mencionades, el que ajuda a aproximar-se al seu perfil.



En primer lloc, les dones que en major mesura no saben especificar
cap qüestió o àmbit de desigualtat en el municipi són les de més
edat, dins del segment entre 50 i 64 anys (46,7%) i superant els 64
anys (50%). També és el cas de les dones de nacionalitat espanyola
(38,7%) i de les que no té fills i filles menors (46%).
Tanmateix, entre les més joves (18 a 34 anys) i entre les de 35 a 49
anys, destaca el pes de les que opinen que no hi ha cap factor de
desigualtat (6,7%).



Ara bé, en segon lloc, les desigualtats en les responsabilitats
familiars i domèstiques són especialment percebudes per les
dones més joves, de 18 a 34 anys (38,3%) i 35 a 49 (39,0%),
així com entre les dones de nacionalitat estrangera (48,1%) i les que
tenen infants menors (37,4%).



En tercer lloc, les desigualtats en l‟accés a l‟ocupació estan
especialment presents entre les dones de nacionalitat estrangera
(18,5%), mentre que les possibilitats d‟aconseguir uns bones
condicions laborals són més percebudes com a desiguals per les
dones amb fills/es menors (37,4%).



Finalment, en quart lloc, en l‟única qüestió que existeix unes
diferències rellevants per nivell d‟estudis és en l‟accés als llocs de
decisió i poder, ja que entre les dones amb formació superior 1
de cada 4 opina que hi ha desigualtats (25,8%).
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Taula 86. En quins dels següents àmbits considera vostè que hi ha més
desigualtat entre els homes i les dones a Sant Cugat
Àmbits on es percep
més desigualtat
No sap precisar cap àmbit
on hi ha més desigualtat
En les responsabilitats
familiars i domèstiques

%
36,6
32,5

A l‟accés a bones condicions laborals

31,1

Accés als llocs de decisió i poder

18,4

A l‟accés a l‟ocupació

10,8

No percep desigualtat

3,8

Accés als serveis públics

2,8

Gaudir d‟oci i esports

2,6

A l‟accés al Patrimoni

1,4

A la formació superior

0,9

A l‟accés a la cultura

0,9

Base total

[424]

RESPOSTA MÚLTIPLE
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010
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3.18. Violència de gènere
La recent aprovació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista, aprovada pel Parlament de Catalunya el 24 d'abril
del 2008, incorpora la següent definició jurídica de la violència masclista:
“La violència que s‟exerceix contra les dones com a manifestació de la
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d‟un sistema de
relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les
coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o
psicològic, tant si es produeix en l‟àmbit públic com en el privat”.
Com recull la Llei, la violència masclista sobre la dona pot ser exercida, de
manera puntual o reiterada, d‟alguna de les formes següents: violència
física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència
econòmica. Tanmateix, la Llei informa dels instruments legals als quals les
dones hi tenen dret i que, de manera abreujada, són: Dret a la protecció
efectiva, dret a l‟atenció i l‟assistència jurídiques, personalització de la
Generalitat, Dret a l‟atenció i l‟assistència sanitàries, drets econòmics, Dret
d‟ocupació i de formació ocupacional, i el dret a la Xarxa d'atenció i
recuperació integral específic per a les dones que pateixen violència
masclista.
L‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa d‟una Xarxa per a la lluita
contra la violència domèstica i els maltractaments familiars de Sant
Cugat que elabora, des de fa 7 anys, un exhaustiu informe amb les dades
de les diverses institucions que hi formen part i que detecten, gestionen i
intervenen en casos de violència de gènere.
De tota manera, les dades de violència de gènere les quals es disposa estan
en fase de consolidació i unificació ja que es recullen i s‟elaboren des de
diferents fonts i registres34. Tot i aquesta constatació, l‟Ajuntament de Sant
34

Cap de les fonts existents és comparable entre sí. Les dades del Poder Judicial no detallen les dades a
nivell municipal sinó a nivell de Partit Judicial, de tal manera que la realitat de Sant Cugat queda
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Cugat és pioner en l‟enregistrament de dades referents a la violència de
gènere. El projecte Gestió Kalima, és una eina informàtica, realitzada a
partir de l‟anàlisi funcional de les dades necessàries segons els diferents
serveis, que facilitarà la comunicació entre els diferents agents socials que
operen en la Xarxa de Sant Cugat en l‟àmbit de la violència contra les
dones. S‟ajustarà als requisits de la Llei 5/2008 per l‟eradicació de la
violència masclista de 30 de maig (article 78 – Cessió de dades). En aquests
moments les diferents Institucions que conformen la Xarxa de Violència de
gènere estan avaluant i estudiant la viabilitat del projecte d‟acord amb els
diferents codis deontològics i especificitats de cada servei.
Cal tenir present que, amb tota probabilitat, la complexitat i grau d‟ocultació
de la problemàtica fan pensar que l‟única manera d‟aproximar-se a una
certa magnitud del fenomen sigui precisament des d‟una perspectiva
polièdrica i des de l‟alerta de diferents mecanismes i funcions socials de
prevenció i intervenció. En aquest sentit, com a dades centrals de potencial
seguiment es consideren clau aquelles de major proximitat. D‟aquesta
manera,el 7è Informe Anual de les actuacions de la Xarxa de Lluita contra el
Maltractament i la Violència de gènere de Sant Cugat del Vallès (2009)
facilita les següents dades desagregades per Serveis:
 Servei d’Atenció Directa i Personalitzada – DonaInformació de
l‟Ajuntament, ha atès un total de 66 dones que han fet consultes sobre
temes diversos, de les quals 30 dones han fet relació directa a la
violència.
 El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones (PADI), és un servei
exclusiu

per

a

dones

que

s‟ofereix

des

del

servei

municipal,

DonaInformació. Tot i que aquest servei assessora a les dones en tots
els àmbits legals, en relació a maltractaments s‟han registrat 21
consultes (un augment significatiu respecte les 6 de l‟any anterior).

desdibuixada amb la realitat de Rubí i Castellbisbal. Les dades del Departament d‟Interior que es
faciliten a nivell de Catalunya i de Regió Policial no coincideixen conceptualment amb les que les
comissaries faciliten localment.
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 Des de maig de 2005 en col·laboració amb Creu Roja Sant Cugat
funciona el Servei de Teleassistència Mòbil i s‟ofereix gratuïtament a
totes les dones que compleixen un determinats requisits. Un total de 16
dones disposen en aquest moment de teleassistència mòbil a Sant
Cugat (mateix nombre que l‟any passat).
 Grup de dones en situació de Risc, s‟han realitzat dos grups amb una
assistència total de d‟11 dones.
 Serveis Socials d’Atenció Primària, identificats com el primer nivell
d‟atenció a la ciutadania d‟accés a la xarxa de Serveis Socials, han
detectat 37 casos nous de dones que han patit situacions de violència
de gènere per part dels seus companys o ex-companys al llarg d‟aquest
període de temps, front els 7 de l‟any anterior.
Com adverteix el 7è Informe, el perfil d‟aquestes dones se situa en tots els
serveis en la franja dels 25 - 45 anys, és a dir, aquella que correspon amb
l‟etapa d‟establiment de la parella i de la criança dels infants. En una
proporció elevada l‟agressor és la persona amb què conviu (marit o parella
de fet). Segons els serveis es registren casos de més població estrangera
que de població espanyola. Com a conseqüència de l‟edat de la dona, les
víctimes invisibles de la violència són també llurs fills i filles.
Per a finalitzar, s‟ha procedit a una anàlisis més exhaustiva de les dades
procedents del cos de Mossos d‟Esquadra i del CAP donat el volum de casos
detectats. La primera fonts informa que es tracta de dones espanyoles
en el 55% dels casos, i el 61% dels agressors són homes espanyols.
El perfil de nacionalitat es confirma entre els casos detectats pel CAP, ja que
54% eren dones espanyoles. En la major part dels casos els maltractaments
detectats són de tipus físic (49%), però també hi ha una important
presència de maltractament psicològic (37%) i un 8% de casos de
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maltractament sexual. El trasllat d‟aquestes xifres en referència al conjunt
de població, de dones de 18 anys i més35:
Taula 88. Estimació de casos
detectats pels Mossos
per nacionalitat

Nacionalitat

Taula 87. Casos detectats Mossos i CAP.

Conceptes

Víctimes detectades pels
Mossos d‟Esquadra

Casos

Taxa
per cada
1000 dones
de 15 anys
i més

88

17,76

Casos

Taxa
per cada
1000 dones
de 15 anys i
més

48*
40*

1,77
7,99

Espanyola
Estrangera

Font: Elaboració pròpia a partir de: Ajuntament de
Sant Cugat. IMPACTE DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES A LA CIUTAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
7è INFORME ANUAL DE LES ACTUACIONS DE LA
XARXA DE LLUITA CONTRA EL MALTRACTAMENT I LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Novembre 2009. I Idescat.
Padró continu.
* Estimació a partir de les proporcions descrites a
l‟informe.

(l‟1-10-2008 al 30-9-2009)

Sol·liciten protecció
Protecció concedida
Total ordres
de protecció vigents
Casos detectats pel CAP

48
36

9,69
7,26

96

19,37

77

15,54

Font: Elaboració pròpia a partir de: Ajuntament de Sant Cugat. IMPACTE
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES A LA CIUTAT DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS
7è INFORME ANUAL DE LES ACTUACIONS DE LA XARXA DE LLUITA
CONTRA EL MALTRACTAMENT I LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Novembre
2009. I Idescat. Padró continu.

Taula 89. Estimació de Casos
detectats pel CAP per nacionalitat

Nacionalitat

Espanyola
Estrangera

Casos

Taxa
per cada
1000 dones
de 15 anys i
més

42*
35*

1,52
7,15

Font: Elaboració pròpia a partir de: Ajuntament de
Sant Cugat. IMPACTE DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES A LA CIUTAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
7è INFORME ANUAL DE LES ACTUACIONS DE LA
XARXA DE LLUITA CONTRA EL MALTRACTAMENT I LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Novembre 2009. I Idescat.
Padró continu.
*Estimació a partir de les proporcions descrites a
l‟informe.
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Entenent que entre les menors de 15 anys podria estar més proper a la conceptualització de violència
contra la població infantil.
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4.
Identificació de les necessitats del col·lectiu
femení a Sant Cugat
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4. Identificació de les necessitats del col·lectiu femení a Sant
Cugat
A partir de les dades obtingudes a través de l’Enquesta Sant Cugat en
femení II així com la informació recollida mitjançant les entrevistes
realitzades36, s‟ha pogut identificar diverses demandes i necessitats socials
expressades directament des del col·lectiu de dones del municipi.
a. Xarxa de transports urbans públics i espais adequats pels
desplaçaments urbans a peu i en bicicleta
El 18,6% de les dones de Sant Cugat opinen que cal millorar el servei
d‟autobusos, demanda que es pot considerar força unànime entre totes les
dones de la ciutat, sense diferències d‟edats. Una demanda important és
una major cobertura de transport públic, tant a nivell de recorreguts entre
els diferents districtes, és a dir, la connexió entre els barris, com una major
freqüència horària. Així, sobre el territori i el model urbanístic de Sant Cugat
cal tenir present les necessitats de les dones que viuen allunyades del
centre ja que tenen més dificultats per a gaudir d‟una major mobilitat i que
aquesta no sigui necessàriament privada.
Poder disposar d‟una extensa xarxa de transports urbans públics i d‟espais
de mobilitat dissenyats per a facilitar els desplaçaments a peu entre els
districtes i amb connexió al centre, és una demanda bàsica per part de les
dones de Sant Cugat. A més, s‟identifica una percepció que tots aquells
espais que s‟allunyen del centre tenen dificultat de comunicació i precisen
de la disponibilitat de disposar de vehicle privat per a facilitar la pròpia
mobilitat i de les persones al seu càrrec, distàncies entre els diferents
districtes dificulten assumir les distàncies de manera no motoritzada,
és a dir, fer els desplaçaments a peu.

36

A l‟Annex es recull la relació d‟entrevistes realitzades per la present recerca a Sant Cugat
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Aquestes mancances són viscudes de manera més intensiva quan hi ha fills
i filles menors a càrrec i les dones precisen de la disponibilitat horària i de
mobilitat de la mare ja que, com s‟ha analitzat anteriorment, el 63,5% de
les dones de Sant Cugat són les responsables de la mobilitats dels fills i
filles. Aquesta mobilitat comprèn des de dur els infants a l‟escola,
acompanyar-los a les activitats extraescolars i lúdiques, acompanyar-los a
la parada de l‟autobús escolar...

b. Pacte del Temps
Les dificultats de mobilitat incideixen clarament amb la variable temps. El
temps de desplaçaments se suma a la resta dels temps quotidians que, per
a la gran majoria de les dones, és tan intensiu que es queden sense temps
personal o propi. Recordem que el 55,2% de les dones de Sant Cugat
declara que no té temps lliure.
Tal com ens expressa Carme Miralles-Guasch (2006), “les característiques
de l‟entorn urbà influeixen en els temps de desplaçament. Aquesta relació
s‟estableix mitjançant les característiques de la ciutat (la grandària, la
densitat i les tipologies de l‟espai públic) i de la influència en l‟ús dels
diferents mitjans de transport”.
Un tema que, de manera manifesta, es viu com una necessitat imperant és
la redistribució del temps i de la càrrega de treball que implica adequar
totes les responsabilitats a una jornada quotidiana. Així, sobretot en
aquelles dones amb filles i filles menors, posen de manifest que actualment
per a poder adequar el treball domèstic-familiar i el treball productiu han
d‟idear tot un seguit d‟estratègies individuals donat que encara no hi ha una
resposta social i institucional satisfactòria. Aquestes estratègies sovint són
força costoses tant des del punt de vista de la salut -pressió psicològica i
estrès-, com econòmic i relacional -per la necessitat d‟adquirir en el mercat
una xarxa de suport formal i informal-.
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Es posa de manifest que els horaris i els ritmes escolars són difícils de
conciliar

quan,

professionals.

tant

la

mare

Tanmateix,

com

indiquen

el

pare,

desenvolupen

que

s‟han

de

facilitar

tasques
activitats

extraescolars subvencionades públicament, ofertant una major diversitat i
quantitat d‟activitats i amb més places.
De manera unànime, les associacions encapçalades per dones de Sant
Cugat, manifesten que, a l‟actualitat, no hi ha un pacte de temps que
possibiliti a les dones poder gaudir del temps professional, del temps
domèstic-familiar i del temps personal. D‟aquesta manera, les dones han
d‟idear les seves pròpies estratègies individuals, sovint molt condicionades
pels estereotips de gènere, això és, aquelles qualitats psicològiques,
emocionals

i

físiques

que

una

societat

acaba

assignat

de

manera

desigualitària a homes i dones.
Entre aquestes estratègies individuals es troben: ajornament de promocions
professionals, ocupacions dins de la branques del sector serveis amb horaris
intensius,

mitges

jornades,

excedències

per

un

període

de

temps,

abandonament temporal del mercat de treball i subcontractació del servei
de cura i atenció a altres dones.
Per tant, assistim a una bretxa de gènere molt important, ja que aquesta
fa referència a les diferent posicions i per tant, eleccions, entre les dones i
els homes i a la desigual distribució d‟accés a recursos i poder. Així,
s‟identifica una segregació del mercat laboral per part de les dones, ja
que són majoritaris uns sectors d‟ocupació i unes professions. És important
assenyalar que els estereotips de gènere influeixen de manera directa en
les decisions de les dones, sobretot pel que fa a la promoció i permanència
en el mercat de treball. En definitiva, la segregació vertical de les
dones, el sostre de vidre, és a dir, aquella superfície superior invisible en
la carrera laboral de les dones, difícil de traspassar i que impedeix continuar
avançant, ha quedat ja identificat.
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Però també, la segregació horitzontal, és a dir, el terra enganxós. És a
dir, mantenir a les dones en la base de la piràmide professional i
econòmica.
De manera específica, les dones amb fills i filles menors demanen que hi
hagi una reflexió profunda entre els horaris i les condicions escolars i la
seva relació amb el mercat de treball. Al·ludeixen un sentiment de fort
desconcert davant la dificultat de poder fer un seguiment més ajustat dels
seus infants en edat escolar, sobretot pel que fa a reunions amb el
professorat, que les acostumen a situar-se en hores de difícil compaginació
amb les tasques professionals. El tema de la corresponsabilitat entre els
homes i les dones acostuma a ser el gran absent en el discurs tant de les
associacions com de les manifestacions de les dades a l‟Enquesta Sant
Cugat en femení II. D‟aquesta manera, s‟assisteix a una doble jornada,
quan les dones a més d‟assumir el treball reproductiu, majorment no
compartit amb els homes, assumeixen un treball productiu remunerat. En
altres paraules, la doble presència expressa la doble càrrega i intensitat
del treball – productiu i reproductiu – viscuda de forma sincrònica en un
mateix espai i temps.
Tanmateix, el període de vacances escolars està distribuït d‟una manera que
és molt difícil poder atendre als infants i que en aquests casos concrets, la
resposta

per

part

de

l‟administració

municipal

resulta

insuficient.

Específicament no hi ha ajudes de casals a l‟agost i els esplais són cars
inclús aquells que tenen titularitat pública.
En síntesis, el sistema d‟horaris laborals i escolars predominants i les
diferències entre el calendari escolar i les jornades professionals a la nostra
societat són elements juxtaposats que tenen repercussions directes en la
qualitat dels temps i per tant, en la quotidianitat de les dones. És important
fer un esforç per tal d‟adequar el temps de la ciutat al temps de les dones,
és a dir, planificar incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques
públiques.
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Tant els resultats de l‟enquesta Sant Cugat en femení II com l‟anàlisi del
discurs de les associacions de dones posen de manifest, de manera clara,
que aquestes dificultats per assolir totes les responsabilitats genera
malestar en les dones i dificultats vers l‟educació dels seus infants.
Identifiquen de manera directa que una de les conseqüències que ja s‟està
visibilitzant és que el propi “descontrol i desincronia” d‟horaris entre els
pares i les mares i els infants i les escoles, està generant dificultats en la
transmissió de valors.
En aquest sentit, també de manera unànime, les associacions de dones del
municipi de Sant Cugat identifiquen que entre els infants i, de manera
específica, entre els i les adolescents, s‟observen unes conductes i uns
comportaments violents tant d‟expressió física com d‟expressió de projecte
vital.
Un dels temes de més preocupació i necessitat de les dones de Sant Cugat
és la resposta social que se li està donant a la violència de gènere.
La violència entre els infants i entre els i les joves així com la violència de
gènere, seran unes qüestions que abordarem més endavant.
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c. Oferta de serveis municipals, d’oci cultural i serveis bàsics
El 34,9% de les dones de Sant Cugat considera que cal crear més
llars d’infants públiques. Aquesta demanda és especialment elevada
entre les dones de 35 a 49 anys (44,8%), actives (40,1%) i les que tenen
fills/es menors d‟edat (47,1%). Dos districtes que més mancats estan
d‟aquests serveis públics són la Floresta i Les Planes.
L‟augment del nombre de llars d‟infants dels darrers anys al municipi es
considera un fet positiu però insuficient i que sovint, ve acompanyat d‟un
cost econòmic elevat per a les famílies.
Es reclama, sobretot pels districtes més allunyats del centre de Sant Cugat,
una intensificació de les activitats dins del mateix barri o districte.
En diferents categories, tant a nivell d‟opcions participatives i lúdiques com
a nivell d‟atenció d‟activitats extraescolars gratuïtes o subvencionades.
Per tant s‟identifica que el vector espai i temps és un greuge
comparatiu entre les dones de Sant Cugat en funció de la seva
ubicació urbana. Per tant, es reclama una major atenció per part de la
corporació municipal a nivell de serveis específics per a les dones al llarg de
tots els districtes que conformen la ciutat.
Altres demandes són disposar d’espais propis i per a la ciutadania,
com ara centres cívics (12,0%), juntament amb parcs públics,
9,7%.
La resta de demandes estan força atomitzades, i van des de la necessitat de
més llars d‟infants privades (5,4%) i canvis en la formació reglada (2,4%)
fins a més centres esportius i activitats (1,4%).
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Cal tenir present que, una part important de les dones (34,7%) no sap
especificar cap programa o servei que sigui necessari per a les
dones del municipi. De nou aquest col·lectiu és significativament més
freqüent entre els dones de 65 anys i més (56,7%), sense estudis (47,8%) i
inactives (47,1%).

Taula 84.

Em podria dir quin o quins serveis o programes d’actuació creu
que són necessaris per a les dones de Sant Cugat del VALLÈS?
Serveis i programes

%

Llars d‟infants públiques

34,9

Servei d‟autobusos

18,6

Centres Cívics

12,0

Parcs públics

9,7

Llars d‟infants privades

5,4

Educació reglada (canvi sistema punts, més places...)

2,4

Altres millores en els transports
(aparcament, pàrking i més transport en general)

1,9

Infants, més activitats més diverses més horaris

1,9

Gent Gran (més serveis, més residències públiques...)

1,7

Esport i lleure (centres i espais, en general...)

1,4

Més en general (serveis, ajudes,
associacions d‟ajuda a les dones...)

Cultural (biblioteques, activitats...)
Salut i sanitat (més centres sanitaris,
més qualitat, més serveis per dones i salut...)

1,4
1,4
0,9

Reducció cost activitats

0,9

Laboral (assessorament, conciliació...)

0,9

Cursos de formació

0,9

Violència de gènere

0,7

Altres (amb menys de 2 mencions)

3,3

No sap especificar
Base total

34,7
[424]

RESPOSTA MÚLTIPLE
Font: Aj. Sant Cugat-COLPIS. Enquesta Sant Cugat en Femení II.
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d. Atenció a la monoparentalitat
En el procés que vivim d‟evolució de les famílies i de les noves formes de
convivència és més present la monoparentalitat i la monomarentalitat com
a nous models familiars. Així, cada vegada hi ha més unitats familiars on la
responsabilitat de la cura i atenció dels fills i de les filles i de la pròpia llar,
recau en una sola persona, freqüentment, dona.
Segons l‟Enquesta Sant Cugat en femení II, el 7,3% de les dones de
Sant Cugat viu a una llar monoparental, sent la responsable dels fills i
de les filles menors o no d‟edat.
I

és

que,

segons

monoparentals

analitza

modifiquen

Elisabet
els

Almeda

esquemes

(2008),

les

familiars

famílies

tradicionals,

però absorbeixen totes les conseqüències que això comporta: pobresa,
dificultats

de

conciliació

de

temps

personals,

familiars

i

laborals

–bàsicament per manca de polítiques que estiguin d‟acord amb aquesta
realitat

familiar

nova–,

problemes

d‟estrès,

salut,

sobreocupació,

discriminació, exclusió i invisibilització.
Així segons l‟anàlisi d‟algunes de les agents claus entrevistades, hi un
intangible que encara no s‟està ponderant i és el significat i les
repercussions que tindran en un futur immediat que un percentatge cada
vegada més gran de la societat -principalment, dones- amb nens i nenes a
càrrec, que estan tenint moltes dificultats per tirar endavant i que presenten
una escassetat de recursos, acaba i acabarà solcavant la pròpia salut i això
té i tindrà un elevat cost social. Un cost social que tindrà una lectura en
termes de salut pública, de malalties psicosomàtiques derivades de les
situacions

viscudes

–endocrines,

cardiopaties,

malalties

mentals...

-,

absentisme a les feines, reiteracions de baixes laborals i en incapacitats i
jubilacions anticipades.
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D‟aquesta manera, la situació de la monoparetalitat té unes particularitats
que val la pena senyalar: no és un col·lectiu homogeni ja que les causes
d‟aquesta monoparentalitat són diverses i les realitats també. Tal com recull
Sara Barrón (2002), les rutes o fluxos d’entrada bàsicament són tres:
a) la maternitat solitària, això és, la creació d‟una família com a projecte en
solitari (ja sigui amb fills i filles naturals i/o adoptats/des); b) la viudedat i,
c) la separació i/o divorci amb infants. Així les famílies monoparentals
encapçalades per una dona es poden constituir a partir d‟aquestes rutes que
deriven en una diversitat de conseqüències.
A més, no és una situació definida “per sempre” sinó que potser canviant i
variable.

A

l‟igual

que

s‟identifiquen

unes

rutes

d‟entrada

també

s‟identifiquen unes rutes de sortida, com per exemple, el trànsit de la
monoparentalitat a la família reconstituïda. Aquestes característiques han
d‟estar presents en el moment de dissenyar serveis i solucions a
determinades demandes ciutadanes.
Tot i la casuística, la condició de monoparentalitat sovint està exposada i
associada a situacions de major vulnerabilitat i risc d‟exclusió social.
El fet que no sempre les responsabilitats integrals de la cura i atenció als
infants menors (atenció, menjar, roba, neteja, escola, transports, ...) poden
ser compartides amb les ex-parelles, deriva en què aquestes dones veuen
reduïda la seva capacitat d‟autonomia.
Amb la prudència de no poder disposar de dades concretes de Sant Cugat,
donat que per si mateix esdevindria un informe monogràfic, les dones
responsables de famílies monoparentals s‟enfronten segons recull Barrón
(2002) quotidianament amb o sense suport addicional d‟altres persones i/o
agents a tres dimensions decisives que considerem necessari complementar
amb una quarta dimensió:

Pàg.138 /212

1. Dimensió econòmica: Principal (tot i que, sovint, no exclusiva)
responsable

de

la gestió

financera dels ingressos

i despeses

necessàries per la supervivència del grup monoparental.
2. Dimensió legal: Assumpció de la guarda i custòdia dels fills i filles.
3. Dimensió de continguts pràctics: Qui té una major capacitat
decisòria i responsabilitat sobre qüestions que afecten al grup familiar
i a l‟habitatge en el seu conjunt en la pràctica quotidiana:
a. Producció, consum i distribució de bens i serveis que es
desenvolupen

dins

de

l‟àmbit

domèstic

i

extradomèstic:

alimentació, neteja, manteniment físic de la llar, planificació de
l‟estratègia de supervivència del grup...
b. Control

social

de

les

persones

al

seu

càrrec:

exercici

d‟autoritat, supervisió directa o indirecta...
c. Recolzament i assistència en el desenvolupament emocional i
social de les persones al seu càrrec: formació, socialització i
cura...
4. Dimensió de temps. Reducció de l‟autonomia i de la disponibilitat
de temps personal: oci i lleure, esports, formació, reciclatge
professional... Això és, l‟ús social del temps per a activitats
complementàries a les tasques professionals i de cura i gestió de la
llar i dels infants. Per tant, la pràctica d‟algun esport, les sortides
amb amistats i l‟oci cultural i de lleure, queden molt reduïdes.
En aquest sentit cal assenyalar que la formació i la capacitació
permanent esdevé una variable de permanència i promoció dins de
les activitats laborals. Per tant, aquí ja s‟identifica una desigualtat pel
que fa al mercat de treball que ve a sumar-se a les ja assenyades
anteriorment.
En moltes famílies monoparentals encapçalades per dones els ingressos
econòmics es complementen amb d‟altres (pensions d‟aliments, ajuts
familiars, institucionals...), però sovint s‟associa a situacions no favorables
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en termes econòmics. L‟ocupació femenina queda força determinada per la
distribució persistentment desigual de les responsabilitats d‟atenció i cura
domèstica i familiar. És a dir, dones que han d‟assumir una sobrecàrrega de
treball que dificulta la seva permanència en el mercat de treball i les
possibilitats de assumir càrrecs de responsabilitat.
La manca de dades de trajectòries i cicles vitals, impedeixen a l‟actualitat
conèixer amb més exactitud aquest fenomen que afecta de manera directa i
important, a les dones i als infants a càrrec: tant a la seva presència dins de
l‟esfera pública com en les conseqüències de salut i vida favorables.
Per la seva recent entrada en vigor no es pot abastar la magnitud concreta
de la implantació del Títol de família monoparental. De tota manera ja es
pot anunciar que és un nou reconeixement per a les famílies, regulat pel
Decret 151/2009 per la Generalitat de Catalunya, que esdevé una resposta
a la diversitat familiar. A més, recull algunes de les velles reivindicacions de
les entitats organitzades de famílies monoparentals, (ajuts directes per
adquirir un habitatge protegit, descomptes en establiments comercials, en
albergs...).
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e. Percepció de la violència de gènere
Com ja s‟ha anunciat anteriorment, l‟Ajuntament de Sant Cugat disposa
d‟un servei municipal creat amb “l‟esperit que contempla la llei, des del
reconeixement clar de la centralitat de les dones com a subjectes de dret,
amb l‟obligació que tenen els poders públics de condemnar la violència
contra les dones. El paper de l‟Ajuntament com administració propera a la
ciutadania, és cabdal en aquest sentit. I una forma de manifestar la nostra
condemna de la violència, és fer visible aquesta realitat soterrada que
existeix en la ciutat”37. Fruit d‟aquest esperit es va crear la Xarxa per a la
lluita contra la violència domèstica i els maltractaments familiars de Sant
Cugat.
Segons l’Enquesta Sant Cugat en femení II, el 92.2% de les dones de
Sant Cugat coneix alguna institució o servei al que es podria dirigir
en cas de violència de gènere. Tanmateix, el 7,8% no sabria cap ens on
dirigir-se.
Concretament, els recursos policials són els més mencionats. Així el 41,3%
de les dones acudiria als Mossos d‟Esquadra i el 28,5% a la Policia
Municipal.
En un segon pla se situen els Serveis socials de l‟Ajuntament (13,2%),
mentre que les Associacions de dones (5,9%), el 016 (5,7%), el CAP
(4,2%) i DonaInformació (3,1%) no superen el 5% de les respostes.

37

7è Informe anual de les actuacions de la Xarxa de Lluita contra el maltractament i la
violència de gènere. Impacte de la Violència contra les Dones a la ciutat de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Regidoria de la Igualtat, 18 de novembre de
2008
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Gràfic 27. Coneixement alguna
institució o servei al que acudir
en cas de violència de gènere

Taula 90. Em podria dir a quina institució
acudiria vostè si tingués o
conegués algun cas de violència
de gènere?

No
7,8

Institucions/serveis
Sí
92,2

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]

a les que acudiria

%

Mossos d‟esquadra

41,3

Policia Municipal

28,5

Serveis socials de l‟Ajuntament

13,2

Associació de dones

5,9

016

5,7

CAP

4,2

DonaInformació

3,1

112

1,7

Jutjat

1,4

Base total

[424]

RESPOSTA MÚLTIPLE
Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.

D‟aquesta manera, tal com recull el següent gràfic, si es comptabilitzen les
dones que es dirigirien a un servei de tipus municipal, ja sigui la Policia
Municipal, els Serveis Socials de l‟Ajuntament i el servei DonaInformació, el
46,2% de les dones de la ciutat es dirigiria a un servei municipal en
cas de violència de gènere.
Gràfic 28. Es dirigiria a un servei municipal

No
53,8

Sí
46,2

Font: Aj. Sant Cugat- COLPIS.
Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010.
Base total [424]
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Per tant, les dones de Sant Cugat tenen un elevat grau de coneixement
sobre l‟existència de diferents institucions a les quals es podrien dirigir en
cas de violència de gènere.
Malgrat això, els diferents col·lectius de dones de Sant Cugat afirmen de
manera categòrica i uniforme que tot i els esforços manifestos per part de la
corporació municipal i la resta d‟institucions implicades en l‟eradicació de la
violència de gènere, no es coneixen tots els casos actuals de violència
masclista que existeixen al municipi. La por i la falsa creença que aquest
tipus de violència de gènere dins de les relacions de parella són un
problema individual i privat, subjuga encara a moltes dones.
Tanmateix s‟argumenta que s‟ha de desmuntar el prejudici social imperant
que la violència s‟associa a una classe social baixa, que sempre adquireix la
forma de violència física i que es vincula a patrons d‟alcoholisme.
En altres paraules, és important adreçar un missatge clarificador que
desemmascari aquests prejudicis i desmitifiqui el tema de les ocupacions
professionals i de la posició social.
A Sant Cugat hi ha un element diferenciador d‟altres municipis i és “l‟efecte
aparador” que fa que determinades situacions de maltractament i de
violència de gènere es tanquin a través de separacions i/o divorcis
“discrets” que “tanquen en fals” la problemàtica.
Totes les associacions de dones contactades manifesten que la nostra
societat sovint es mostra massa permissiva davant les diferents formes de
violència masclista i que en la ciutat de Sant Cugat, el pes de control social
de

determinats

sectors

econòmics

i

culturals

està

dificultant

que

determinades dones, sol·licitin ajuda i s‟acullin al dret que les protegeix de
la violència que han o estan patint.
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Es reivindica un major acompanyament en el procés en què les dones que
han patit violència masclista comencen a protegir-se i a demanar ajuda,
a través de Dona Informació o altres canals al seu abast fins al treball de
reparació de les conseqüències que el cicle de la violència ha significat.
La valoració dels grups d‟autoajuda i de les teràpies és molt positiva,
tot i que es creu que són insuficients. Es considera que el procés d‟aprendre
el significat del cercle de la violència i la pròpia identificació dels patrons de
conducta requereix més temps.
Per tant, s‟identifica una necessitat imperant de continuar insistint en
campanyes de sensibilització i d‟informació per a tota la ciutadania, és a dir,
dirigida tant cap a les dones com cap als homes. Per tant, les accions
preventives, en forma de campanyes, de díptics informatius i d‟altres eines
de comunicació, són molt necessàries per a visibilitzar el fenomen i per
mostrar contínuament que hi ha organismes i entitats públiques a les quals
es pot anar i que els recursos i drets als quals les dones poden acollir-se.
I finalment, incrementar els recursos disponibles a l‟actualitat per a prevenir
i treballar la violència de gènere a Sant Cugat.
La protecció de la infància i dels i les adolescents i la transmissió de valors
són temes que preocupen de manera important als col·lectius de dones.
L‟abordatge que es fa sobre la temàtica de la violència en aquestes franges
d‟edats és dual:



D‟una banda, s‟evidencia la preocupació sobre la salut física,
psicològica i emocional dels infants, dels i de les joves que observen i
contemplen la violència vers les seves mares, és a dir, els hereus i les
hereves de la violència masclista;



D‟altra banda, els patrons de comportaments violents que es detecta
entre les relacions dels i les adolescents.
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D‟acord amb vàries associacions, la violència verbal i física que s‟observa
sobretot entre els adolescents remet a una possible interpretació de tall
involucionista: el grau de desenvolupament i llibertat que han assumit les
dones fruit de la lluita feminista i dels avenços legals i socials, es debiliten
quan es permeten determinats comportaments entre els i les joves.
En altres paraules, s‟expressa una creixent preocupació davant la forta
“objectivació”

a

les

que

les

adolescents

”es

deixen”

sotmetre.

Per cloure, s‟hi insisteix en que tot i que no es pot generalitzar,
aquest fenomen comença a arrelar-se en tant que es normalitza en les
aules, en els casals i en els parcs públic.
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f. Dones immigrants extracomunitàries
En una aproximació quantitativa, acotem que a Sant Cugat el 14,5% de les
dones tenen nacionalitat estrangera, una xifra lleugerament superior a la
del total de la província de Barcelona. Tot i que no hi ha una concentració
important d‟un país concret, els col·lectius més majoritaris són les dones
bolivianes i d‟Equador. Pel que fa a l‟estructura d‟edats, se situen en les
franges d‟edat infantils i en edat laboral de 20 a 54 anys especialment.
Una vegada elaborada una primera radiografia, s‟observa que el procés
migratori a Catalunya en general i a Sant Cugat de manera particular,
ha evolucionat i per tant, en aquests moments hi ha una sèrie de demandes
diferents a les de la primera onada migratòria a inicis de la present dècada.
És precís fer algunes acotacions. El col·lectiu de dones immigrants és
heterogeni ja que respon a diferents projectes migratoris que, a la vegada,
responen a una diversitat en les experiències migratòries femenines.
Esdevé important tenir present aquesta premissa en el moment de
dissenyar polítiques d‟igualtat de gènere que tinguin presents, de manera
òbvia, a aquests col·lectius de dones.
Es valora com a una experiència d‟acollida molt positiva, els serveis
professionals

facilitats

des

de

l‟ajuntament

de

Sant

Cugat,

concretament des del Servei d‟Atenció a les Dones. La concreció dels serveis
en activitats diverses (Atenció en crisi i Procés del Dol migratori) són
experiències necessàries que ajuden a la cohesió social dins del municipi. En
definitiva,

les

primeres

necessitats

d‟assessoria

jurídica

i

d‟atenció

psicològica, es van concretar en la necessitat d‟un servei d‟atenció en crisi i
d‟una atenció psicològica posterior, que han tingut una favorable acceptació
pels resultats obtinguts. No obstant, han de complementar-se amb altres
serveis que responguin a la pròpia evolució migratòria.
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Un dels col·lectius de dones manifesta com a desig la creació d‟un Servei
d’atenció específic per a les dones immigrants al poble de Sant
Cugat, on es pogués aglutinar totes les demandes i serveis a nivell de
recerca, d‟atenció, acompanyament a les reagrupacions familiars, estudiar
les diferents etapes de tot el procés migratori, anar actualitzant les
necessitats presents i anticipar-se a les futures...
Tot i que responguin a estratègies diverses, pel col·lectiu de dones
extracomunitàries el tema de l‟ocupació és central. Tan siguin en activitats
professionals més o menys qualificades, sovint es genera la triple
discriminació, a causa de la classe social, del gènere i de l‟ètnia.
I

és

que

la

migració

internacional

de

les

dones

revela

una

internacionalització emergent del treball reproductiu: el resultat d‟una
demanda creixent de força de treball femenina d‟altres països a baix cost
per ocupar-se d‟una sèrie de tasques que fins ara portaven a terme les
dones autòctones a la llar, de manera invisible i sense remuneració a canvi
(Parella, 2008).
I és que en la ciutat de Sant Cugat un elevat percentatge de treballadores
estrangeres estan ocupades en servei domèstic, pagades a hores i també al
servei domèstic intern que a l‟actualitat, únicament es sosté amb dones
d‟origen immigrant.
En aquest sentit, és precís regular de manera transparent i ordenada les
condicions del servei domèstic tant en quant als baixos salaris i les jornades
extensives com a la pròpia regulació de les condicions de treball.
Tot i que hi ha propostes que ja parlen de la necessitat d‟una Llei de Servei
Domèstic que reguli a aquest sector laboral però que sobrepassen la
capacitat normativa i jurídica de l‟ens local, l‟Ajuntament de Sant Cugat
disposa d‟un espais d‟actuació al respecte. Mitjançant:
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Foment del diàleg intercultural entre dones de Sant Cugat.
S‟han de propiciar els espais idonis per a la participació ciutadana a
nivell cultural i a nivell social. En aquest sentit, millorar la participació
de les dones en el món local per a promocionar la participació
femenina.



Campanyes de sensibilització sobre els drets i els deures del
Servei domèstic, per hores o intern: sobre el pagament de la
seguretat social, el respecte al descans, les relacions laborals de
relacions d‟afectivitat i de “favors”.

Hi ha un tret diferencial en alguns districtes de Sant Cugat i és el tema de la
classe social i de les discriminacions directes o indirectes vers la immigració
i les dones immigrades treballadores del servei domèstic, que precisaria
d‟un abordament més profund.
Les dones que treballen cuidant infants, gent gran, persones dependents i
fan la resta de les feines domèstiques, estan realitzant la feina que les
dones autòctones feien abans; i això vol dir que s‟alliberen unes dones i es
sotmeten unes altres a no ser que aquest espai de treball remunerat quedi
regulat. A més una preocupació que manifesten col·lectius de dones
immigrants, compartida no tan sols en aquest municipi sinó a la resta de
l‟Estat:

la

dificultat

de

disposar

d‟espais

per

a

la

conciliació.

Els caps de setmana, les nits elles estan ocupades; tenen família, i tot i que
les tinguin lluny necessiten tenir un espai i un temps per “pensar-les”.
I és que la internacionalització de la reproducció ha portat com a
conseqüència, la creació de les famílies transnacionals, tal com recull,
Nora Rodríguez (2008) sota l‟eloqüent títol, “Educar desde el locutorio”.
És a dir, famílies que s‟ubiquen en al menys dos estats diferents i on,
en aquest cas, les dones mares continuen mantenint un fort vincle amb els
fills i filles que varen quedar al país d‟origen. En alguns casos, es tirarà
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endavant un procés de reagrupació familiar i en altres, continuar sota la
responsabilitat i cura i d‟altres familiars.
La feminització dels fluxos femenins a Sant Cugat i a la resta de municipis
d‟arreu Barcelona, estan responent tant a la internacionalització de la
reproducció

com

als

processos

de

reagrupament

familiar.

Des d‟aquesta perspectiva és precís començar a dissenyar polítiques d‟acció
positiva pròpies per a les dones immigrants. És a dir, incorporar el gender
mainstreaming en tota acció política i de manera òbvia, també en les
polítiques migratòries, atenent a les diferents necessitats que el propi cicle
migratori, en primer terme i la integració, en segon terme, requereixen.
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5. Les polítiques locals de gènere
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5. Les polítiques locals de gènere
5.1 Identificació de polítiques locals de gènere i serveis cap a
la igualtat
No hi ha cap esfera ni cap estructura social que sigui neutral respecte del
gènere. Tot àmbit social i polític és susceptible de ser analitzat i transformat
des d‟una perspectiva de gènere.
La tasca que s‟ha de desenvolupar des de les diferents regidories d‟igualtat,
com des de departaments i àrees dels ens locals ha de ser la de
sistematitzar una perspectiva de gènere per a la superació de les relacions
de desigualtat entre els homes i les dones, amb l‟objectiu de visibilitzar,
canviar i transformar aquesta realitat.
Però, la realitat és complexa i les especificitats territorials i polítiques,
la possibilitat de poder comptar amb personal format en matèria d‟igualtat i
d‟un pressupost específic

i suficient ha generat que el procés de

desenvolupament i d‟evolució i maduresa de les polítiques d‟igualtat sigui
desigual i heterogeni.
L‟àmbit local, per la seva proximitat a la ciutadania i la seva empremta en la
quotidianitat de les persones, representa un espai immillorable per aplicar i
revisar les actuacions amb la perspectiva de gènere. Tot i que les polítiques
públiques de gènere s‟ideen i s‟implementen en totes les administracions,
i s‟ha demostrat que la coordinació interinstitucional és necessària per a
obtenir els èxits esperats, l‟administració municipal, pren i prendrà un paper
més protagonista en les polítiques d‟igualtat.
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En definitiva, el treball per la igualtat de gènere des dels governs locals és
avui

en

dia

una

realitat

que

ha

de

definir

un

marc

propi

de

desenvolupament, d‟una nova lògica de govern, des de la governança,
que inclogui de manera decidida el paper clau de la ciutadania activa de les
dones, en la configuració d‟una societat, més igualitària.

A l‟ajuntament de Sant Cugat, les polítiques de gènere s‟inscriuen dins de la
Regidoria d’Igualtat, cooperació i immigració i pertany al Servei de
Ciutadania.

El servei municipal d‟Atenció a les dones DONA INFORMACIÓ funciona des
de fa 10 anys i està integrat per un Cap de Serveis, una agent de la
igualtat, una tècnica psicòloga d‟atenció directa i una administrativa. Totes
les persones que integren aquesta àrea de treball, tenen formació específica
en gènere.

Seguidament s‟exposa, de manera sintètica, les principals actuacions de
DonaInformació que es defineix com: “un servei específic d‟atenció a les
dones de la ciutat, que combina l‟atenció individual amb l‟atenció grupal”38.
Aquest Servei treballa sobre dos eixos:



Assessorament, suport, i atenció a les dones



Promoció de la Igualtat d’oportunitats

38

Impacte de la violència contra les dones a la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 7è Informe anual de les
actuacions de la Xarxa de lluita contra el maltractament i la violència de gènere
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A

continuació

s‟han

recollit

les

principals

actuacions

del

Servei

DonaInformació:



ATENCIÓ A LA DONA. L‟objectiu general ha estat promoure el
desenvolupament de les dones i s‟ha concretat a través de les
següents 10 accions:

1. Suport i assessorament individual a les dones
2. Atenció i suport psicològic
3. Atenció i suport personalitzat especialitzat violència
4. Atenció

i

suport

personalitzat

especialitzat,

TAM,

Teleassistència mòbil
5. Atenció i suport personalitzat jurídic
6. Atenció en grup dones en situació de risc o violència
7. Atenció en grup dones monoparentals
8. Coordinació i dinamització comissió de seguiment protocol
9. Coordinació Comissió violència de gènere
10. Anàlisi funcional de la base de dades Kalima

L‟acció

“Suport

i

assessorament

individual

a

les

dones”

de

DonaInformació, ha obtingut els següents resultats en la comparativa
anual dels darrers anys 2008 i 2009:



Any 2008

71 dones

240 intervencions

56 expedients

Any 2009

97 dones

283 intervencions

63 expedients

Increment

+ 26 dones

+ 43 intervencions

+ 7 expedients

PROMOCIÓ DE LA DONA. La finalitat ha estat la promoció del
desenvolupament de les dones mitjançant 11 accions:

1. Campanya 8 de març
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2. Campanya de sensibilització i implicació masculina
3. "Parlen les dones. Sant Cugat, 1912-1936"
4. Foment de l‟ocupació
5. Estudi Sant Cugat en femení II
6. Implementació del Pla d‟Igualtat
7. Foment de la corresponsabilitat a la llar
8. Programa de formació sobre gènere
9. Programa de promoció de la producció cultural, artística i
científica de les dones
10. Cicle de conferències Dona i Salut
11. Tallers educatius amb la comunitat escolar

En destaca l‟Acció 7, “Foment de la corresponsabilitat a la llar”, que
ha estat ideada com a una campanya de sensibilització sobre la
diferent distribució de les càrregues de treball a la llar i que es va
dirigir al conjunt de la ciutadania. La plasmació gràfica de la
campanya va ser la creació i promoció de l‟Auca: “Ella és l‟esperit de
Nadal”. Des de la igualtat d‟oportunitats, l'Auca sintetitza els
conceptes claus a treballar com ara, el treball productiu i reproductiu,
l'assumpció de rols segregats per raó de gènere, la doble presència,
etc. Dins de la plasticitat pròpia del còmic aquestes fórmules faciliten
treballar situacions quotidianes que són properes a la ciutadania i
generar opinió des d‟una perspectiva pedagògica que permet arribar
a un major nombre de ciutadans i ciutadanes.



LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. La promoció de
l‟eradicació de la violència de gènere al municipi ha estat l‟objectiu
central d‟aquesta línia, a través de la concreció de 5 accions:

1. Campanya 25 de novembre
2.

Prevenció

de

la

violència

de

gènere

als

centres

d‟ensenyament
Pàg.154 /212

3. Jo també vaig ser invisible
4. Treball en xarxa per a la lluita contra la violència de gènere
5. Informe anual sobre violència de gènere: Impacte violència
de gènere a la ciutat de Sant Cugat

La línea 2 “Prevenció de la violència de gènere als centres
d‟ensenyament”

plasmada a través de tallers adreçats a l‟alumnat

dels IES, amb el títol “Com prevenir les relacions abusives” dins les
activitats del Pla de Dinamització Educativa i de la distribució de
material divulgatiu, ha pretés “Informar, prevenir i sensibilitzar a la
joventut i als infants sobre la necessitat de detectar les situacions
abusives, així com els estereotips de gènere, tot facilitant el
coneixement de models més igualitaris”

El resultat d‟aquesta acció en 9 centres educatius ha tingut la següent
difusió, 23 tallers i 437 alumnes han realitzat els tallers.



PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES, s‟ha concretat
en les següents 3 accions:

1. Foment de la participació
2. Dinamització de les entitats de dones
3. Promoció de l‟apoderament de les dones

La “Promoció de l‟apoderament de les dones”, tercera de les accions,
s‟ha centrat en donar a conèixer els recursos i serveis municipals i fer
conscient a la població immigrada dels seus drets i obligacions.
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5.2 Associacionisme femení
Com s‟ha esmentat anteriorment, el moviment associatiu està molt present
a la vida social, política i cultural de Sant Cugat.
L‟associacionisme de dones és només una mostra d‟acció col·lectiva
femenina. Així, del total de 131 entitats registrades, 13 són entitats
específicament de dones a la ciutat dins de les 18 subcategories de filtres
que ofereix l‟ens municipal (culturals, dona, economia, ensenyament...), on
pràcticament el 10% de les entitats estan classificades „de dones‟.
Dins d‟aquestes, s‟identifiquen diferents tipologies d‟entitats i associacions
de dones a la ciutat de Sant Cugat que queden representades a partir de
tres tipologies emmarcades en base als seus objectius:



Associacions de dones que s‟inscriuen en un paradigma assistencial:
procuren serveis i assistència directa a les dones.


El seu objectiu és l‟escolta activa i l‟assessorament des de
l‟experiència

viscuda

així

com

l‟acompanyament

en

els

diferents processos vitals.


Constitueixen una plataforma de diferents recursos, jurídic,
suport emocional...





Principals temes de connexió: habitatge, ocupació, ...

Associacions de dones sota el paradigma lúdic. S‟identifica una forta
imbricació amb els rols tradicionalment anomenats “femenins”,
és a dir, fortament vinculats a les tasques de la reproducció, de la
cura de les persones, de la família i de la llar.


El seu objectiu es basa en el divertiment i l‟acció del lleure
social.



Estan representades en exclusivitat per dones.
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Principals temes de connexió són les criatures i les relacions
interpersonals.



Associacions de dones inscrites en el paradigma reivindicatiu i
feminista.


El seu objectiu és treballar a favor de la igualtat entre les
dones i els homes, és a dir, transformar la societat cap a una
més justa i equitativa.



Estan representades per dones però no són excloents.



Principals temes de connexió són el coneixement i la divulgació
del discurs feminista, l‟ocupació i la política.

En totes aquestes associacions i entitats hi ha un manifest reconeixement a
l‟ajuntament de Sant Cugat i específicament, a la Regidoria d‟Igualtat,
sovint anomenada la Casa Mònaco.
Aquest reconeixement es concreta tant pel suport que reben per part del
personal al front d‟aquests serveis, com per l‟encoratjament a continuar
participant com a entitats ciutadanes organitzades.

Pàg.157 /212

5.3 Grau de coneixement de les polítiques, serveis i programes
municipals d'Igualtat
1 de cada 3 dones (32,5%) afirma conèixer que l’Ajuntament de
Sant Cugat disposa de programes i serveis orientats a dones.



Destaca un menor coneixement d‟aquest fet entre les dones més
joves, de 18 a 34 anys (tan sols el 18,3% ho sap) i les que tenen
estudis de nivell secundari (24,6%).



En canvi, les dones de 35 a 49 anys (39,6%) i les que tenen formació
superior (41,6%) són les que en major mesura estaven informades
de l‟existència d‟aquests programes i serveis.



Cal dir així, que no es detecten diferències substancials en funció
d‟altres factors com la nacionalitat o el fet de ser actives o inactives,
de fet el 33,3% de les dones majors de 64 anys coneixen que
existeixen aquestes polítiques.
Gràfic 29. Em podria dir si tenia coneixement
que l’Ajuntament de Sant Cugat disposa d’una
sèrie de programes i serveis adreçats a dones?
Nc 1,9%

No
65,6%

Sí
32,5%

Base total [424]
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Tanmateix, quan es demana per programes i actuacions concretes el nivell
de coneixement es redueix, lleugerament. Segons s‟observa en el següent
gràfic, el CAP, Centre Atenció Primària, com a espai que ofereix serveis i
recursos

adreçats

a

dones

és

el

servei

més

conegut

(25,0%),

seguit pel Servei d‟Atenció a la Dona – DonaInformació (21,0%).
Gràfic 30. Coneixement dels serveis i programes de
l'ajuntament de Sant Cugat adreçats a les dones

A continuació se situa les Conferències Dona i Salut (17,6%) i el Programa
de Lluita contra la violència de gènere (14,7%).
El Taller per a dones en situació de maltractament (12,8%) i el Servei
d‟Orientació jurídica (12,5%), així com l‟assessoria jurídica per a dones
(11,0%) i el Taller de famílies monoparentals (9,4%) tenen un nivell de
coneixement d‟entorn el 10% de les dones.
Finalment, el Pla Municipal d‟Igualtat és conegut pel 6,9% de les dones de
Sant Cugat, mentre que la Beca de recerca „Rosa Miquel‟ (2,6%) és el
recurs que menys dones coneixen.
Cal dir però, que, com es recull a la següent taula, a excepció dels
programes i serveis del CAP orientats a dones, la resta de serveis i
programes compten amb una baixa participació o nivell d‟ús entre el
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conjunt de les dones. Així, si bé el 14,2% de les dones de la ciutat afirma
haver estat usuària dels serveis i programes per dones del CAP només
l‟1,9% ha participant en Conferències Dona i Salut i menys de l‟1% ha
estat usuària o participant de la resta de serveis.

Taula 91. Coneixement de serveis i programes
Servei o programa
CAP (Centre Atenció
Primària)

Coneixement

Coneixement

Coneixement

Usuària/

espontani1

suggerit2

total3

participant4

17,7

7,3

25,0

14,2

15,1

5,9

21,0

0,5

10,1

7,5

17,6

1,9

9,7

5,0

14,7

--

7,1

5,7

12,8

--

7,3

5,2

12,5

0,7

6,8

4,2

11,0

--

5,4

4,0

9,4

--

5,0

1,9

6,9

--

1,2

1,4

2,6

--

Servei d‟Atenció a la
Dona
– DonaInformació
Conferències Dona i
Salut
Programa de lluita
contra
la violència de gènere
Taller per a dones en
situació
de maltractament
Servei d‟Orientació
jurídica
Assessoria jurídica per a
dones
Taller de famílies
monoparentals
Pla Municipal d‟Igualtat
Beca de recerca „Rosa
Miquel‟
Base total [424]
1

PREGUNTA LITERAL: Em podria dir quins programes i serveis coneix?

2

A continuació, li llegiré una sèrie de programes i serveis de l‟Ajuntament de Sant Cugat orientats a dones, em podria dir si els

coneix o n‟ha sentit a parlar?
3

Suma del coneixement espontani i suggerit

4

Em podria dir si en alguna ocasió ha estat usuària del...[LLEGIR SERVEIS QUE CONEIX]
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El coneixement dels serveis i programes adreçats a dones del CAP
són igual de coneguts entre totes les dones, independentment de
l‟edat,

la

nacionalitat

o

d‟altres

classificacions

analitzades.

A excepció d‟aquest servei, la resta de programes i serveis analitzats
tenen les mateixes característiques de coneixement ja mencionades,
és a dir, són més coneguts per les dones de 35 a 49 anys i per les
que tenen estudis superiors i més desconeguts entre les dones joves,
de menys de 35 anys i amb estudis de grau mig, mentre que no es
detecten diferències substancials en funció de la nacionalitat o de si
s‟és activa o inactiva.



Addicionalment es pot mencionar que entre les dones amb fills/es
menors també hi ha un major nivell de coneixement de l‟assessoria
jurídica (28,2%).
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6. Sistema d’Indicadors de Gènere
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6. Sistema d’Indicadors de Gènere
Tal i com s‟ha exposat a la introducció, la present recerca té entre els seus
objectius centrals analitzar les principals dades que resultin indicadores de
les condicions de vida i característiques de les dones de Sant Cugat i
proposar un esquema o sistema d‟indicadors que permetin fer un seguiment
al llarg del temps.
La bibliografia sobre indicadors de Gènere, i sobre indicadors en general, és
molta i diversa, ja que existeixen sistemes tant a nivell internacional, com
nacional i local. Tanmateix, la gestió local requereix de sistemes que no
només representin dades seriades sinó que permetin aprofundir en el
coneixement de les realitats socials que il·lustren.
D‟aquesta manera, el sistema que es proposa a continuació té la vocació de
ser una estructura replicable i que aporti informació estructural en ambdues
vessants, tant estàndard com a mida de les necessitats i projectes locals.
Cal entendre així que un sistema que únicament facilités informació de tipus
estandarditzada , si bé aportaria informació comparable amb altres sistemes
i territoris, seria un sistema que no reflectiria les particularitats locals i les
necessitats d‟informació pròpies dels moments en els que cada política
pública se situen.
En aquest sentit, l‟exercici diagnòstic realitzat ha permès reflexionar sobre
les vies per complementar la informació amb altres vessants d‟anàlisi o
indicadors i el sistema que s‟assenyala a continuació recull tant els
indicadors ja elaborats com aquells que poden ser d‟interès en futurs
exercicis, ja sigui a partir de registres propis de l‟administració com en
operacions d‟enquesta a mida.
Concretament, una de les reflexions generals que inclou el present sistema
és complementar el conjunt d‟informació produïda a través de l’Enquesta
Sant Cugat en Femení II amb informació sobre el col·lectiu de dones,
de tal manera que la fotografia de la situació de les dones pugui ser en
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aquests aspectes més nítida i més fàcilment contextualitzable.
Al seu torn, en aquest l‟estudi s‟ha considera oportú, sempre que ha estat
possible facilitar una perspectiva territorial comparada, per tal de disposar
d‟un referent geosocial de la situació de les dones del municipi.
Finalment, cal tenir present que, qualsevol sistema de dades que sintetitza
informació sobre una fenomenologia complexa i rica implica la decisió de
prescindir d‟una part de la complexitat i riquesa del fenomen que s‟analitza.
L‟objectiu del sistema però, és determinar els principals marcadors, donant
peu a la generació d‟interrogants sobre una dimensió concreta.
A més, tots els indicadors assenyalats cobren major força explicativa si es
poden analitzar per diversos factors o grups socials. Així, el sistema no
inclou subindicadors, és a dir, la desagregació d‟un indicador per cada grup
social. Per exemple, quan el sistema preveu el càlcul del percentatge
població femenina, no considera indicador el percentatge de població
femenina per edats, ja que aquesta desagregació forma part de l‟anàlisi del
mateix.
En canvi, quan un indicador de subpoblació és rellevant i marcador clau del
fenomen que analitza, es considera indicador en sí mateix, per exemple:
taxa de dones emancipades de 18 a 29 anys.
Seguint l‟ordre de qüestions tractades en l‟informe a continuació se
sintetitzen les principals característiques dels 67 marcadors que formen part
del Sistema d’Indicadors de Gènere de Sant Cugat del Vallès.
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Sistema d’Indicadors de Gènere de Sant Cugat del Vallès
A. Demografia
A. 1.
Nom

Percentatge de població femenina

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible

A. 2.
Nom

Índex d'envelliment

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible

A. 3.
Nom

Índex de sobreenvelliment

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible

A. 4.
Nom

Índex de dependència global

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible

A. 5.
Nom

Índex de reemplaçament de la població d'edat activa

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible

A. 6.
Nom

Taxa d’estrangeria

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible

A. 7.
Nom

Taxa d’estrangeria extracomunitària

Font

Idescat, INE o padró viu de l‟Ajuntament

Estat

Disponible
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B. Moviment natural
B.1.
Nom

Taxa bruta de natalitat

Font

Idescat, INE

Estat

Disponible

B.2.
Nom

Taxa global de fecunditat general

Font

Idescat, INE

Estat

Disponible

B.3.
Nom

Taxa global de fecunditat general estimada
per nacionalitat de la mare

Font

Idescat, INE

Estat

Disponible

C. Tinença de fills i filles
C.1.
Nom

Percentatge de dones amb fills i filles

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

C.2.
Nom

Mitjana de fills i filles per dona

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

C.3.
Nom

Percentatge de dones amb fills i filles menors d’edat

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

C.4.
Nom

Percentatge de naixements segons l’edat de les mares

Font

Idescat. Padró continu

Estat

Disponible
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D. Grandària de la llar i monoparentalitat
D.1.
Nom

Mitjana de persones a la llar

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

D.2.
Nom

Percentatge de dones segons tipus de llar

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

D.3.
Nom

Estimació de llars monomarentals

Font

Estimació a partir del padró municipal d‟habitants

Estat

Disponible

E.

Emancipació
E.1.

Nom

Percentatge de dones joves emancipades entre els 18 i 29
anys (o entre els 20 i 34)

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

F.

Règim de tinença de l’habitatge
F.1.

Nom

Règim de tinença de l’habitatge. Dones emancipades.

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible
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G. Mercat de treball
G.1.
Nom

Taxa d’activitat de les dones

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

G.2.
Nom

Taxa atur estimada per les dones

Font

Idescat i Observatori del treball (Departament de treball)

Estat

Disponible

G.3.
Nom

Taxa atur declarada per les dones

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

G.4.
Nom

Percentatge de dones empresàries o autònomes

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

G.5.
Nom

Percentatge
contracte

de

dones

assalariades

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

segons

durada

del

G.6.
Nom

Percentatge de dones assalariades segons tipus de jornada

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

G.7.
Nom

Percentatge de dones segons hores setmanals treballades

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

G.8.
Nom

Percentatge de dones que tenen flexibilitat a la feina

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible
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H. Ingressos
H.1.
Nom

Percentatge de dones que viuen en parella i ingressen igual
o més que la parella

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

H.2.
Nom

Salari brut anual de les dones treballadores

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

H.3.
Nom

Percentatge
econòmica

de

dones

que

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

no

perceben

cap

prestació

H.4.
Nom

Percentatge de dones que perceben una prestació econòmica
de la Renda Mínima d’Inserció

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

H.5.
Nom

Percentatge de dones que perceben una prestació econòmica
PIRMI

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

H.6.
Nom

Percentatge de dones de 65 anys i més que no tenen cap
prestació o ajuda

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible
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I.

Formació
I.1.

Nom

Població femenina segons nivell d’instrucció

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II o explotació del padró municipal
d‟habitants

Estat

Disponible

I.2.
Nom

Població femenina jove, de 18 a 29 que estudia formació
reglada

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

J.

Usos del temps
J.1.

Nom

Mitjana de temps dedicat a cada activitat fonamental de la
vida diària

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

J.2.
Nom

Mitjana de temps que les dones actives dediquen a cada
activitat fonamental de la vida diària

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

J.3.
Nom

Mitjana de temps que les dones inactives dediquen a cada
activitat fonamental de la vida diària

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible
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K.

Mobilitat
K.1.

Nom

% de dones que no es desplacen

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

K.2.
Nom

Mitjana de desplaçaments diaris

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

K.3.
Nom

Desplaçaments segons modalitat de transport

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

K.4.
Nom

Desplaçaments segons orígens i destinacions

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

K.5.
Nom

Desplaçaments segons motiu

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

L.

El temps lliure i el temps de lleure
L.1.

Nom

Percentatge de dones que disposa de temps lliure

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

L.2.
Nom

Percentatge de dones que practiquen esport

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

L.3.
Nom

Percentatge de dones que estan vinculades a alguna entitat
esportiva

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible
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M. Percepció de la salut
M.1.
Nom

Percentatge de dones que consideren la seva salut com a
bona

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

M.2.
Nom

Percentatge de dones comunitàries que consideren la seva
salut com a bona

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

M.3.
Nom

Percentatge de dones extracomunitàries que consideren la
seva salut com a bona

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

M.4.
Nom

Percentatge de dones amb reconeixement de discapacitat

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

M.5.
Nom

Interrupcions voluntàries de l’embaràs per cada 1.000 dones
de 15 a 49 anys

Font

Departament de Salut

Estat

Proposta

N. Rols de gènere en l’organització domèstica
N.1.
Nom

Percentatge de dones que viuen emancipades en parella
segons el percentatge de feina que assumeixen en cada
tasca per edats.

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible
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O. Atenció a persones dependents
O.1.
Nom

Percentatge de dones que declaren tenir persones al seu
càrrec

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

P.

Violència de gènere
P.1.

Nom

Nombre total de víctimes de violència de gènere

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible

P.2.
Nom

Nombre de víctimes de violència de gènere detectades pel
Servei municipal d’atenció a les dones - DonaInformació

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible

P.3.
Nom

Nombre de víctimes de violència de gènere detectades pels
Serveis Socials de l’Ajuntament

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible

P.4.
Nom

Nombre de víctimes de violència de gènere detectades pel
Servei d’Assessorament Jurídic per a Dones (PADI)

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible

P.5.
Nom

Nombre de víctimes de violència de gènere detectades per
ICATER

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible

P.6.
Nom

Nombre de víctimes de violència de gènere detectades pels
Mossos d’Esquadra

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible
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P.7.
Nom

Nombre de víctimes de violència de gènere detectats pel CAP

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Disponible

P.8.
Nom

Taxa de víctimes de violència de gènere a Sant Cugat per
cada 1.000 dones de 15 anys i més

Font

Aj. de Sant Cugat (Base de dades Kalima)

Estat

Proposta

P.9.
Nom

Percentatge de dones que coneixen alguna institució o servei
al que acudir en cas de violència de gènere

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

P.10.
Nom

Percentatge de dones que coneixen els serveis municipals de
detecció i intervenció en cas de violència de gènere

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

Q. Grau de coneixement de les polítiques d'Igualtat
Q.1.
Nom

Percentatge de dones que coneix que l’Ajuntament disposa
de serveis i programes d’Igualtat

Font

Enquesta Sant Cugat en Femení II

Estat

Disponible

Q.2.
Nom

Percentatge de dones que tenen coneixement del Programa
de Corresponsabilitat

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Proposta

Q.3.
Nom

Percentatge de dones que coneixen els Plans d’Igualtat a les
empreses

Font

Aj. de Sant Cugat

Estat

Proposta
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7. Conclusions
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7.1. Conclusions

A partir de l’Enquesta Sant Cugat en femení II i de les entrevistes
realitzades en aquests moments, estem en disposició de una major i més
qualitativa informació sobre les dones de la ciutat. Els resultats faciliten tot
un seguit de dades que han quedat agrupades a partir de grans blocs
d‟àmbits temàtics i finalment, estructurats en una Taula de Síntesi de les
dones de Sant cugat del Vallès al 2010.
Tal com s‟assenyala a la introducció, tot i els avançaments legals i socials
les desigualtats per raó de gènere presenten encara uns clars i obscurs que
han quedat recollits en els anteriors capítols. Una acurada reflexió mostra
que el vector ocupació esdevé central per entendre les relacions més o
menys igualitàries entre

els homes i les dones, i que les tradicionals

desigualtats entre els treballs dels homes i els de les dones en relació al
treball

reproductiu

no

han

desaparegut

totalment

sinó

que

han

experimentat un procés de transformació.
Sant Cugat en Femení II ens mostra una realitat que ha avançat en
termes d‟equitat, però no suficientment com a per a obtenir una diagnosi
igualitària. La incorporació de les dones al mercat de treball, així com els
avenços en l‟escolarització femenina, marquen un punt d‟inflexió en la
història recent de les relacions entre homes i dones. No obstant, també hi
ha retrocessos i estancaments que, en el context de l‟àmbit laboral
s‟anomenen

sobrequalificació,

subocupació,

nivells

elevats

d‟atur

i

precarietat. La desigual participació dels homes i dones en el mercat de
treball,

i

la

també

desigual

assumpció,

entre

homes

i

dones,

de

responsabilitats envers les càrregues familiars han quedat reflectides al llarg
del present estudi.
Així s‟ha constatat que la població femenina de Sant Cugat té una sèrie de
particularitats associades al seu elevat nivell formatiu i a la taxa d‟ocupació.
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Alhora, també hi ha un percentatge superior de dones amb infants, sovint
menors d‟edats i que es concentren en edats d‟entre els 30 i els 40 anys. No
obstant però, la població femenina no és aliena a la configuració del mercat
de treball i presenta també, segregació tant horitzontal com vertical i una
menor capacitat d‟ingresos econòmics en la llar. Aquest és un fet
directament relacionat amb l‟assumpció, per part de les dones, de la
majoria de responsabilitats que genera la vida familiar (manteniment de la
llar, cura d‟infants, cura de persones dependent, alimentació dels membres
de la família, etc.), generant, una doble i triple presència.
Esdevenen

significatives

dues

dades

en

relació

a

les

formes

de

convivència: més del 7% de les llars són monoparentals i aquesta pauta
de

convivència

sovint

porta

associada

situacions

de

vulnerabilitat.

Tanmateix, destaca que les dones que viuen en llars soles augmenten a
partir dels 50 anys i suposen el 20% de les dones de 65 anys i més.
Aquesta dada és molt important pel que fa a la seva relació amb les
necessitats d‟atenció a la dependència.
Pel que fa al mercat de treball, destaca que la taxa d’activitat és
significativament superior a la resta de Catalunya, ja que se situa en
el 61.4% (el 54.8 a Catalunya i el 55% a la província de Barcelona). De tota
manera, es troben a 13 punts per sota de la taxa d‟activitat dels homes. Tot
i que la taxa d‟atur femenina és lleugerament inferior a la dels homes,
5.28% front del 5.61% i ambdues són significament inferiors tant a la
província de Barcelona com a Catalunya. Ara bé, s‟ha identificat que el
46.3% de les dones aturades estan concentrades en el segment d‟edat
entre els 30 i els 44 anys, que el 73.8% de les dones registrades com a
aturades al SOC supera els 44 anys i finalment, que el 12.8% de les dones
registrades a l‟atur fa més de 24 mesos (els homes en la mateixa situación,
el 4.7%).
Per tant, el mercat de treball i, en aquest cas, l’atur registrat té una
clara compoment de gènere: tant per les edats de les dones com per la
dificultat que presenten a incorporar-se novament a una ocupació, 8.1% per
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sobre dels homes.
La majoria dels contractes que s‟han produït a Sant Cugat han estat per
dones majors de 45 anys i aquests majorment, són temporals.
El 22.5% de les dones de Sant Cugat són dones emprenedores, dones
empresàries sense persones al seu càrrec, davant del 73.7% de dones que
són assalariades. Les principals ocupacions que desenvolupen són activitats
qualificades, sobretot del sector serveis, amb horari flexible i jornada
contínua. Ocupacions pròpies de l‟ensenyament, de l‟administració pública,
les finances i la salut.
Sobre les remuneracions, les dones de Sant Cugat han mostrat una certa
resistència que es trasllada a que en el 45% del total no han respòs a les
qüestions d‟ingressos econòmics. De tota manera, tot i la prevenció en la
lectura de les dades, en el 68,1% dels casos, la parella és la que més
ingressos aporta a la llar.
Una altra dada a retenir és que el 35.4% de les dones de Sant Cugat percep
alguna ajuda o prestació. Tanmateix, el 35% de les dones majors de 64
anys no té pensió de jubilació i el 28.3% no rep cap ajuda o prestació. Per
tant, novament, s‟identifica una necessària atenció al col·lectiu de dones a
Sant Cugat que viuen soles i que no perceben cap ajuda o prestació.
Col·lectiu amb un elevat risc de vulnerabilitat.
A Sant Cugat les dones estan molt més formades que a la resta de
territoris catalans. Així ho demostra que se situen a 26 punts percentuals
per sobre de la situació general de Barcelona, ja que el 44.8% de les dones
han finalitzat la formació superior.
Una altra dada important a tenir present és que no hi ha diferències
significatives

entre

el

percentatge

de

dones

estrangeres

i

autòctones que han finalitzat els estudis superiors. Per tant, a Sant
Cugat hi ha un creixent i consolidat capital educatiu en clau femenina.
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En termes generals, les dones de Sant Cugat dediquen més temps al treball
productiu i als estudis, variables que en aquest cas, es relacionen amb la
joventut de la seva estructura demogràfica.
Atenent a l‟anàlisi de

la mobilitat

a

Sant Cugat

el 26,8% dels

desplaçaments de les dones en dia feiner són per raó ocupacional,
és a dir, mobilitat obligada per raó de feina i/o estudis. Aquest pes
de

la

mobilitat

obligada

entre

els

dones

del

municipi

és

significativament superior al que s’observa en la resta de territoris.
De fet, al conjunt de Catalunya, el 18,7% dels desplaçaments de les dones
són per raó ocupacional. Aquest fet cal relacionar-lo al major pes de les
dones actives i ocupades i al major pes de les dones joves i en edat
d‟estudiar al municipi.
Un altre tret diferencial és que en el 49,1% dels desplaçaments de les
dones en dia feiner són en transport privat, un percentatge molt
superior al dels desplaçaments de les dones de Catalunya en
conjunt amb aquest mode de transport (17,4%) i a més destaca de
manera important l’ús del vehicle privat com a conductores entre
les dones en els seus desplaçaments quotidians. Així, el 41,8% dels
desplaçaments de les dones en dia feiner són en el seu vehicle, mentre que
només és així en el 24,3% dels desplaçaments de les dones en el conjunt
de Catalunya.
Finalment, el 66% dels desplaçaments diaris de les dones adultes de Sant
Cugat són interns, és a dir, tenen com a origen i destinació la mateixa
ciutat, sent el 34% dels desplaçaments en dia feiner connexions entre la
ciutat i la resta de territoris.
Pel que fa a la salut i la seva interelació amb les condicions de vida de les
dones, s‟ha incorporat com indicador clau la taxa de la interrupció
voluntària de l‟embaràs. Entre els diferents càlculs, destaca que a la ciutat
de Sant Cugat mentre que 5 de cada 1000 dones de nacionalitat espanyola
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han passat per una IVE el 2008, aquesta taxa augmenta fins a 24 de cada
1000 dones estrangeres ha passat per la mateixa experiència. Aquesta
diferència de magnitud entre la situació de les dones espanyoles i
estrangeres és molt similar a la que es viu al conjunt de Catalunya.
Disposar d‟una Enquesta pròpia ha permès copçar la important relació que
existeix entre el treball productiu i el treball domèstic-familiar i els usos del
temps. Així, el 41% de les dones de Sant Cugat disposen d‟una persona
contractada per a realitzar tasques domèstiques. Aquesta situació no
s‟altera si la dona és activa o inactiva o bé si té al seu càrrec infants
menors.
El 30.7% de les dones ha declarat que la maternitat ha estat un factor molt
o bastant negatiu i la vivència d‟aquesta situació com a factor negatiu en la
conciliació entre treball productiu, vida familiar i atenció personal, que
augmenta fins al 44.2% entre les dones joves, fins a 34 anys, entre les que
tenen estudis superiors, 38.2% i les actives laboralment, 34.4%.
La maternitat, les tasques domèstiques diàries i l‟atenció a les persones
dependents són els tres factors que més influeixen en la conciliació del
temps laboral, familiar i personal de les dones de Sant Cugat. I això es
correspon a que el 55.2% de les dones declara que no té temps propi i
personal, percentatge que augmenta fins pràcticament el 60% en el cas de
les dones estrangeres.
Tot i que la major part de les dones de Sant Cugat dedica el seu temps
lliure als mitjans de comunicació (mirar la TV, escoltar la ràdio...), passejar
o a l‟oci social passiu (estar en família, jugar amb els infants...), es registra
que un percentatge de les dones amb temps lliure desenvolupen tasques de
la reproducció, com per exemple, que el 14.5% identifiqui com activitat del
seu temps lliure, “la cura de la llar i d‟altres persones”, les “compres” i
“cuinar”.
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En l‟organització domèstica i familiar no hi ha paritat. Del conjunt de
càrrega que suposa la compra d‟aliments i la preparació dels menjars les
dones se‟n fan càrrec en el 70,4% dels casos. Alhora, el 62% de les dones
es fan càrrec del treball domèstic i el 65% de les feines de gestió. Aquesta
adscricció de rols per raó de gènere està òbviament relacionada amb la
coresponsabilitat o la manca d‟aquesta. Així, s‟identifica que per “la compra
d‟aliments i la preparació de menjars”, en el 77.3% dels casos són les
dones qui se‟n fan càrrec.
En suma, la coresponsabilitat entre els homes i les dones no s‟assoleix en
cap de les variables estudiades. De tota manera, alguna cosa està canviant i
és que el factor edat està jugant a favor d‟afavorir la igualtat del
repartiment de tasques domèstiques no per raons sexistes: les dones més
joves, entre els 18 i els 34 anys amb parella assumeixen el 70.9% de les
tasques i la seva parella el 24.8%, davant de les dones més grans, de 65 i
més anys que se situen en el 87.4% d‟assumpció davant del 10.1% de les
seves parelles. Tot i que lluny de l‟equitat, hi ha 14.7% punts que acosten
les persones més joves a unes pràctiques més compartides.
Per últim, el 73.1% de les dones adultes declara tenir alguna persona
dependent al seu càrrec, que augmenta fins al 81.4% de les dones actives
laboralment i fins al 92.9% entre les dones de 35 a 39 anys.
La càrrega de treball domèstic augmenta amb l‟edat i decreix amb el nivell
d‟estudis i quan es tenen fills i filles menors a càrrec. Així, la disminució de
la feina domèstica que assumeixen les dones quan tenen infants menors és
perquè augmenta la proporció de feina que assumeix el personal contractat
no perquè es distribueixin les càrregues domèstiques. Segueix el mateix
patró la cura de persones dependents, grans o petites, ja que el 58% ho
assumeixen les dones davant del 15.3% de la parella home. Per últim, una
darrera dada molt significativa, la situació d‟activitat de la dona marca
diferències rellevants en aquest cas per posar de manifest no que la dona
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assumeix menys feina sinó que la parella n‟assumeix menys , principalment
per un augment de la funció de les institucions.
En definitiva, Sant Cugat en femení II posa de manifest que la càrrega
total de treball domèstic i familiar que assumeixen les dones augmenta en
funció de l‟edat d‟aquestes i decreix segons el nivell més superior d‟estudis i
quan tenen criatures. De tota manera, influeix la major propensió a
contractar a una persona – dona – que es faci càrrec d‟aquestes tasques –
fins ara, “invisibles” i sense remunerar – i no de manera directa, a una
major coresponsabilitat amb la parella, és a dir, els homes.
En consonància, només un 3.8% de les dones ha opinat que no existeix cap
àmbit o qüestió de desigualtat entre les dones i els homes. Així, 1 de cada
3

dones

considera

que

les

responsabilitats

familiars

i

domestiques

esdevenen l‟àmbit on més s‟evindencia la desigualtat per raó de gènere
seguit de les qüestions laborals, tant en l‟àccés a les bones condicions
laborals, com en l’àccés als llocs de decisió i poder.
Per tant, els vectors que fan referència a l‟àmbit reproductiu i a l‟àmbit
productiu són aquells on les dones de Sant Cugat identifiquen clarament els
espais de desigualtat. El repartiment de rols i de les responsabilitats tant a
l‟esfera pública com a l‟esfera privada així com la percepció de la desigualtat
tenen una variació pel que fa a les edats i a la nacionalitat: les
desigualtats en les responsabilitats familiars i domèstiques són
especialment percebudes per les dones més joves, de 18 a 34 anys
(38,3%) i 35 a 49 (39,0%), així com entre les dones de nacionalitat
estrangera (48,1%) i les que tenen infants menors (37,4%).
Pel que fa a l‟oferta de serveis municipals, el 34.9% de les dones considera
que és precís crear més llars d‟infants públiques, percentatge que augmenta
fins el 44.8% entre les dones de 35 a 49 anys, que com ja s‟ha assenyalat,
són les edats majortiàries de les dones amb infants a càrrec. I en el 18.6%
una major xarxa d‟autobosus que faciliti la mobilitat en serveis públics.
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Finalment,

1

de

cada

3

dones

l’Ajuntament

de

Sant

Cugat

(32,5%)

disposa

de

afirma

conèixer

programes

i

que

serveis

orientats a dones i de manera específica, el 21,0% de les dones
identifica el Servei d‟Atenció a la Dona – DonaInformació de l‟Ajuntament
de Sant Cugat, només a 4 punts en relació al CAP. A continuació se situa les
Conferències Dona i Salut (17,6%) i el Programa de Lluita contra la
violència de gènere (14,7%).
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7.2

Síntesi les dones a Sant Cugat del Vallès
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Percentatges
Àmbit

Indicadors
Dones
Envelliment

Demogràfic

Sobreenvelliment
Naixements segons
edats mares
Naixements per
nacionalitat de la
mare

025

2550

5075

75100

Observacions
 A Sant Cugat, el 51.06% del total de la població són dones (40.464)
 Índex d‟envelliment de les dones, 55,91%, percentatge superior al dels homes,
tot i que inferior a Barcelona (133,25%) i Catalunya (129,81%)
 Índex de sobreenvelliment és similar a l‟entorn territorial, 52,24%
 82% dels naixements, les mares tenen de 30 a 40 i més anys
 80% dels naixements són de nacionalitat espanyola

Reemplaçament de la
població

 85,21% Índex de reemplaçament de la població, per tant, garantit i indica la
tendència a la incorporació progressiva al mercat laboral, inferior a Barcelona
(128,58%) i Catalunya (122,93%)

Població estrangera

 14,50% de les dones tenen nacionalitat estrangera, similar al de Barcelona
(13,3%), i de Catalunya (14,40%)
 9,6% de les dones són extracomunitàries, dades similars a la resta de territoris
 76.2% de les dones tenen fills i filles, un 7.6% per sobre de l‟Àmbit Metropolità

Natalitat

Tinença de fills i filles

Formes de convivència

Població d’origen
extracomunitària

Llar convivència en
parella

 26,2% de les dones viuen en parella
 57,1% de les dones viuen en parella amb fills i filles

Llar Monoparental

 7,3% de les dones viuen a una llar monoparental, encapçalada per una dona
adulta amb fills i filles menors o no d‟edat.
 S‟estima que 873 llars estan composades per una dona i infants menors, el que
equival al 3,1% de les llars registrades

Llar unipersonal
Dones joves
emancipades

 53,7% de les dones tenen infants menors d‟edat

 5,4% de les dones viuen soles
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 20% de les dones de 65 anys i més viuen soles o en llars unipersonals
 28,6% de les dones de 20 a 29 anys estan emancipades

Indicadors de:
o Tinença d’habitatge
o Mercat de treball
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Percentatges
Àmbit

Indicadors

025

2550

5075

75100

Observacions

Tinença de
l’habitatge

 79,5% de les dones tenen un habitatge en règim de propietat compartida

Forma de tinença de
l’habitatge

Viuen en lloguer:
 33,3% de les dones amb estudis primaris
 26,9% de les que tenen fills i filles menors

Activitat

Mercat de treball

 46,5% de les dones joves (18-34) emancipades són les que més opten pel
lloguer
 73,5% de les dones de nacionalitat estrangera emancipades viuen en règim de
lloguer

 51.2% de les dones són potencialment actives, 2 punts per sobre de la
província de Barcelona i de Catalunya
 61,4% és la taxa d‟activitat de les dones, un 6.56% més que la taxa d‟activitat
de les dones del conjunt de Catalunya i 6.38% de la província de Barcelona.
Presenten una taxa d‟activitat alta:
 87,7% de les dones de 35 a 49 anys
 87.4% de les que tenen fills i filles menors
 76,8% de les que tenen estudis superiors

Incorporacions al
mercat de treball

 57.2% dels nous contractes que es van registrar al 2009 van ser de dones,
sobretot de dones de 45 i més anys (54.9%)

Relació contractual

 22.5% treballa per compte propi, de les quals el 7.2% tenen persones
treballadores a càrrec

Tipus de contracte

Jornada laboral

Sector d’ocupació

 70.7% tenen contracte indefinit
 36.4% no disposen de jornada flexible, percentatge que augmenta fins el 42%
quan es tracta de dones ocupades assalariades
 38.1% tenen jornada partida
 63.1% tenen una jornada laboral d‟entre 21 a 40 hores
 16.9% tenen una jornada laboral de 20 o menys hores
 9.7% tenen una jornada laboral superior a les 40h






El 19.9% es dediquen a ocupacions del sector de l‟ensenyament i assimilats
15.7% professions
no qualificades
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13.6% a l‟administració
11.9% a agent comercial d‟empresa, banca i finances
8.6% a la sanitat

Indicadors de:
o Mercat de treball
o Font d’ingressos
o

Formació

o Usos del temps
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Percentatges
Àmbit

Indicadors

025

2550

5075

75100

Observacions

Mercat de
treball

 5,28% de taxa d‟atur estimada, 9.45% inferior a la de Barcelona

Taxa d’atur

 12.8% de les dones registrades a l‟atur fa més de 24 mesos ( els homes en la
mateixa situació, el 4,7%)
 46.3% de les dones aturades són al segment d‟edat entre els 30 i els 44 anys

Font d’ingressos

 73.8% de les dones registrades com a aturades al SOC supera els 44 anys
 68,1% de les dones que viuen en parella és aquesta la que més ingressos
econòmics aporta a la llar
Ingressos llar

Prestacions

 29,7% de les dones joves (18-35) i 35,6% de les que tenen estudis superiors
viuen en parella i estan en condicions de paritat o superioritat quant a nivell
d‟ingressos
Les prestacions més freqüents:
 13,2% pensions de jubilació
 5% ajudes a la maternitat
 3,8% la prestació d‟atur
 53,3% de les dones actualment actives són dones amb formació superior, així
com el 59,2% de les dones amb fills i filles menors

Formació
Estudis

 44,8% de les dones ha finalitzat formació de nivell superior
 32,5% de les dones ha finalitzat estudis secundaris
 55.2% de les dones declara que no té temps lliure
Usos
del
temps

Temps lliure i
temps de lleure

Activitats més freqüents de lleure:
 44,9% passejar
 39,7% amistats
família
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 37,6% mirar la televisió
 35,5% vídeo o DVD

Indicadors de:
o Usos del temps
o Mobilitat
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Percentatges
Àmbit

Indicadors

Usos del temps

Tasques de la llar

025

2550

5075

75100

Observacions
 65% de dones s‟encarreguen del treball domèstic
 62% de les dones de les feines de gestió
Tenen una persona contractada per realitzar les tasques de la llar:
 53,7% de les que tenen formació superior
 45,3% de les dones de nacionalitat espanyola
 73,1% de les dones declara tenir alguna persona dependent al seu càrrec

Tasca de cuidar a
persones dependents

Percentatges elevats de dones que cuiden persones dependents:
 92,9% de les dones de 35 a 49 anys
 81,4% de les actives laboralment
 18,4% de les dones no es desplaça en un dia feiner.

mobilitat

Desplaçaments

Mobilitat en dia feiner:
 88,3% de les dones joves de 18 a 43 anys
 86,2% de les que tenen fill i filles menors
 85,3% de les que tenen formació superior
 83,9% de les actives laboralment
Els desplaçaments en dia feiner que són menors:
 35% de les que tenen 65 i més anys
 34,8% de les que no tenen estudis
 25% de les dones inactives

Tipus de
desplaçaments

 66% dels desplaçaments diaris de les dones són interns, és a dir, tenen com a
origen i destinació la mateixa ciutat

Tipus de transport
utilitzat pels
desplaçaments

 49,1% dels desplaçaments de les dones en dia feiner són en transport privat,
molt superior al del conjunt de Catalunya (17,4%)
 34,7% dels desplaçament de les dones són amb mitjans no motoritzats (a peu o
en bicicleta)

Motiu dels
desplaçaments

 26,8% dels desplaçaments de les dones en dia feiner són per mobilitat obligada
per raó de feina i/o estudis.
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Indicadors de:
o Salut
o Desigualtat entre les dones i els homes
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Percentatges
Àmbit

Indicadors

025

2550

5075

75100

Observacions
 67,4% de les dones perceben la seva salut com a bona

Salut

Percepcions de la
salut

Interrupcions
voluntàries
de l’embaràs (IVE)

Les problemàtiques que les preocupen:
 20,7% el càncer
 15,3% els problemes ossis
 15,3% l‟alimentació i el sobrepès
 6,3% aspectes mentals i psicològics
 45,3% de les dones que han patit una IVE tenen 30 anys o més, % superior a
Catalunya (39,4%)
 45,3% de les dones que han passat per una IVE són de nacionalitats
d‟Amèrica del sud
 5 de cada 1000 dones de nacionalitat espanyola han passat per una IVE en
2008
 24 de cada 1000 dones estrangeres ha passat per la mateixa experiència
 61% de les dones no pràctica cap esport

Desigualtats entre les
dones i els homes

Esport

Les dones que practiquen més esport:
 49,5% de les dones amb formació superior
 42,6% de les que són actives laboralment
Les dones consideren que hi ha desigualtats:
 32,5% en les responsabilitats familiars i domèstiques
 31,1% en l‟accés a bones condicions laborals

Percepció de
desigualtats entre les
dones i els homes

 18,4% de les dones opina que hi ha desigualtat en l‟accés als llocs de decisió i
poder
Un percentatge notable de dones perceben desigualtats en les responsabilitats
familiars i domèstiques:
 39% de les dones de 35 a 49 anys
 38,3% de les més joves (18-3
 25,8% de les dones amb formació superior, 1 de cada 4 opina que hi ha
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desigualtats

Indicadors de:
o Violència de gènere
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Percentatges
Àmbit

Violència
de
gènere

Indicadors

Víctimes violència de
gènere

025

2550

5075

75100

Observacions
Perfil víctimes de violència de gènere:
 57% de les dones víctimes tenen fills/es
 55% dels casos de dones maltractades són de nacionalitat espanyola.
 48% de les víctimes estan casades

 17% de les víctimes són joves de 17 a 24 anys

Pàg.195 /212

8. Propostes d’intervenció Municipal

Pàg. 196/212

8. Propostes d’intervenció Municipal
L‟anterior exhaustiva radiografia de les dones de Sant Cugat permet copçar
d‟una valuosa informació tant de caire quantitatiu com de caire qualitatiu
del col·lectiu femení de la ciutat. Un col·lectiu divers i heterogeni que respon
a

unes

idiosincràsies

molt

particulars

d‟aquesta

ciutat.

Aquestes

especificitats són recollides en una bateria d‟indicadors socioeconòmics i
culturals.
Des d‟aquesta especificitat, que ha quedat reflectida en una enquesta a
mida pel municipi i amb entrevistes en profunditat amb diferents informants
de la societat santcugatenca, s‟han construït unes propostes d‟intervenció
municipal, en base a tres pilars vectors conceptuals que poden ser d‟utilitat
per a la gestió pública:

Visibilitat

Violència de
Gènere

Igualtat
d’Oportunitats
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Visibilitat

 Vector de la Visibilització
1. Estem davant d‟un col·lectiu de dones divers, però que
majorment presenten una característica comuna: una elevada
formació i un nivell d‟ocupació professional superior al conjunt
de Catalunya i de la província de Barcelona.
Aquest tret tant distintiu de Sant Cugat hauria de tenir un espai
més visible dins de la planificació de les accions polítiques, dels
Programes i de les accions que es duran a terme des d‟Igualtat.

 Propostes
a. Visibilitzar que les polítiques d’igualtat són de gènere, és
a dir, tenen com a objectiu central la igualtat entre els homes i
les dones i per tant, és precís propiciar un espai d‟intercanvi i
de diàleg per al conjunt de la ciutadania i no, de manera
específica i única per a les dones.

b. Continuar

prestigiant les polítiques d‟igualtat de gènere
treballant cap a la creació d‟uns Serveis Municipals
d’Igualtat de Dones i Homes, o bé, amb caràcter més
inclusiu, uns Serveis Municipals d‟Igualtat de Dones i Homes i
Infants i/o Noves Famílies. La finalitat és que la igualtat i el
treball comú repercuteixi en el conjunt de la societat, un
benefici social que, de manera lògica, repercuteix en les dones.
El treball en espais polítics integrals se situa en la tendència
actual, inclusiva, de facilitar la igualtat d‟oportunitats, treballant
la transversalitat a nivell de ciutadania.

c. Dins del context territorial de Sant Cugat, aprofitar les sinèrgies
que això comporta i impulsar una Spin Off amb una
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Universitat o Escola de Negocis de referència. La finalitat
d‟aquesta acció és generar un benefici mutu entre l‟Ajuntament de
Sant Cugat i, de manera específica, la Regidoria d‟Igualtat, i la
universitat o Escola de Negocis i finalment, en la societat, a través
de la transferència de coneixement. Des d‟aquest context, es pot
avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere en els perfils
professionals de les directives i directors i realitzar recerques,
seminaris i d‟altres espais de generació i d‟intercanvi de bones
pràctiques en matèria d‟igualtat d‟oportunitats entre els homes i les
dones. En altres paraules, liderar i generar coneixement.
2. El grau de coneixement actual del Servei de DonaInformació és,
segons les dades de l‟Enquesta Sant Cugat en Femení II, d‟una
proporció d‟1 de cada 3 dones. En altres paraules, el 65.6% de la
població femenina no ho coneix. Una possible causa és que el
Servei Municipal de la Dona –Dona Informació- és percebut,
sovint, com a servei d‟assistencialisme social i sectorial per a les
dones, molt vinculat a situacions de dificultats econòmiques i de
violència de gènere.
3. Tanmateix es detecta que és un Servei que, donat el volum de
programes i línies d‟actuacions que desenvolupa, requeriria d‟una
major dotació de personal a fi efecte que el ventall de recursos i
serveis municipals actuals pogués arribar a un major percentatge
de ciutadania.



Propostes:

d. Realitzar un Pla de Comunicació, on els Programes i les accions
estratègiques puguin tenir més impacte i ressó públic vers la
ciutadania. Una de les línies és incrementar la presència en els
mitjans de comunicació locals i comarcals.

e. Revisar

la informació institucional del web específic
d‟Igualtat per adequar-ho a les línies estratègiques i els
Programes que a l‟actualitat s‟estan duent a terme.

f. Atenció i cura a l’ús del llenguatge no sexista, tant a l‟espai
de difusió ciutadana, portal web, com a altres documents interns.
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Igualtat
d’Oportunitats



Vector d’Igualtat d’Oportunitats

1. Al llarg de l‟estudi s‟ha pogut constatar la desintonia entre el temps i
l‟espai de l‟esfera productiva i el temps i l‟espai de l‟esfera
reproductiva. Com ja és conegut, aquesta dissuasió entre les dones la
reiteració de la doble jornada i de la doble presència que produeix
malestar i desconfort entre les dones.
Tot i els avançaments legals, el cert és que es constata que les
desigualtats i discriminacions per raó de gènere no estan
plenament superades i que traspassen a la vida quotidiana de
les dones i dels homes. Això és, perviuen estructures, rols i
estereotips de gènere que continuen desequilibrant la balança
de la igualtat entre les dones i els homes.
En aquest sentit, resulten dades suficientment eloqüents les
dificultats per a compartir els espais de responsabilitat
domèstica-familiar. Destaca per exemple que del conjunt de
càrrega que suposa la compra d‟aliments i preparació dels
menjars les dones es fan càrrec del 70,4% i que quan el
percentatge de càrrega total de la feina s‟alleugereix sovint és
fa sota la fórmula de la subcontractació o la derivació a
institucions.



Propostes

a. Incrementar

les Campanyes
Informatives en tres línies:

de

Sensibilització

1. Coeducació
2. Corresponsabilitat
3. Igualtat d‟Oportunitats a les Empreses

Pàg. 200/212

i

En relació a les campanyes, tant de coeducació, de corresponsablitat com
d‟igualtat a les empreses, és precís que aquestes puguin tenir capacitat
transformadora i igualitària, incidir en el conjunt de la ciutadania i no de
manera reiterada adreçades a les dones.

b. Recollir més dades desagregades per sexe dels serveis i
àrees municipals per a sistematitzar la informació obtinguda.
Poder disposar de més dades diferenciades per raó de sexe
afavoreix el coneixement de la igualtat d‟oportunitats entre
els homes i les dones ja que proporciona l‟impacte final que
determinats indicadors tenen sobre les dones i sobre els
homes. Disposar d‟una exhaustiva informació desagregada
per sexe afavoreix el seguiment i l‟avaluació final de les
accions i dels Programes municipals. D‟aquesta manera, s‟ha
detectat una dificultat per obtenir dades diferenciades per
raó sexe en alguna documentació, com per exemple, en la
Memòria dels Serveis Socials que tot i recollir algunes dades
desagregades, com ara, Tipologia de persones ateses, o
Programa d‟Atenció Domiciliària, SAD, no permet avançar
més. També s‟ha detectat en l‟Anuari Sant Cugat, que tot i
que
demostra una voluntat de proporcionar dades
desagregades, sovint no incorpora algunes variables com
ara, la „Mobilitat obligada per desplaçaments residènciatreball segons mitjà de transport‟ o „Nombre d'alumnes
segons estudis, total, en centre públics i privats‟.

2. A Sant Cugat el 76.2% de les dones tenen fills i filles, és a dir,
un 7.6% superior a l‟Àmbit Metropolità i en el 82% dels casos,
les edats de les mares se situen en la franja entre els 30 i els 40
anys. Finalment, un 30.7% de les dones ha destacat de manera
rellevant la maternitat com a factor molt o bastant negatiu per
a la seva conciliació familiar, laboral i personal.
Aquestes dades esdevenen molt significatives i més quan estem
davant d‟uns col·lectius que estan incorporats de manera molt
extensa al mercat de treball i que han dedicat molts anys a la
seva formació acadèmica i professional.
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Propostes:

c. Realitzar l‟estudi Sant Cugat en masculí I, és a dir,
disposar d‟una recerca rigorosa que proporcioni informació i
eines d‟anàlisi de la realitat social actual dels homes per a
poder complementar les recerques que sobre les dones es
disposen.
d. Fer una campanya en la qual es visibilitzin les avantatges i
les potencialitats de la igualtat dins de les empreses: nivell
de lideratge, apoderament i prestigi.
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Violència de
gènere



Vector de la prevenció de la violència de gènere
1. L‟Ajuntament de Sant Cugat, a través del Servei Municipal de la
Dona – Dona Informació, ha estat pioner en la posada en marxa
de la Xarxa per a la lluita contra la violència domèstica i els
maltractaments familiars de Sant Cugat, la qual des de fa 7
anys elabora un exhaustiu informe amb les dades de les
diverses institucions que hi formen part. Tanmateix, és pioner
en l‟enregistrament de dades referents a la violència de gènere
mitjançant el projecte, tot i que encara no en marxa, de Gestió
Kalima.

 Propostes
a. Situar la violència de gènere en vinculació amb la salut
pública per les conseqüències que se‟n deriven

b. Incrementar la creació i el recolzament als grups de dones
en situació de risc o de violència de gènere

2. Al llarg del present estudi ha quedat identificada la preocupació
de les associacions de dones sobre la violència vers els infants i
entre els infants, així com entre l‟adolescència i la joventut.



Propostes:
c. Incrementar Campanyes de Sensibilització i Prevenció
de la violència de gènere, amb un llenguatge i unes
accions específiques que tinguin capacitat d‟impacte en els
segments poblacionals específics:
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o Infància
o Adolescència
o Joventut
e. Estudi específic sobre els i les joves en la línia de
vincular la coeducació, la violència a les aules, la capacitat
de resiliència i la construcció de relacions igualitàries.
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10.1 Llistat de persones entrevistes

Núm.
1
2

Institució i càrrec
Regidora d‟Igualtat, Cooperació i Immigració
Servei Municipal d‟Atenció a les Dones,
DonaInformació
Tècnica polítiques socials Ajuntament de Sant
Cugat
Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home - Àrea d‟Igualtat i Ciutadania.
Diputació de Barcelona
Servei d‟Ocupació de Catalunya a Sant Cugat

Nom
Susana Pellicer
Rosa Botella

Pepita Xicota
Olga Martínez

8
9
10

Servei d‟Ocupació de Catalunya a Sant Cugat
Associació de Famílies Monoparentals de Sant
Cugat del Vallès
Grup de Dones de la Creu d'en Blau
Grup de Dones de la Creu d'en Blau
Grup de Dones Immigrants Sant Cugat

11

Associació No estàs sola

3
4
5
6
7

Anna Soler
Ma. Isabel Avelino
Assumpta Vives

Maite Chavarria
M. Carmen Castejón
Maria Eugenia
Blandón
Maribel Guillamón
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