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Objectiu general

Aportar coneixement sobre el col·lectiu masculí per, en relació a 
les dones, facilitar eines per al disseny de les polítiques de gènere 

Objectius de l’estudi Sant Cugat en Masculí i Femení

Objectiu operatiu 1:

Conèixer la realitat social de les dones i dels homes del municipi

Objectiu operatiu 2: 

Anàlisi del posicionament masculí entorn la igualtat de gènere

Objectiu operatiu 3: 

Proposta d’estratègies d’intervenció municipal
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Una enquesta a 400 homes

Metodologia

De 3 grups de discussió

6 entrevistes

Grup de 
joves

Grup de 
mitjana 
edat

Grup de 
gent gran

L’estudi s’ha elaborat a través de...

Una enquesta a 425 dones

11 entrevistes

Sant Cugat en Masculí I

Sant Cugat en Femení II

A més...

• Anàlisi documental

• Explotació de dades   
estadístiques secundàries
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Tinença de fills i filles 

El 70,8% dels homes
de 18 anys i més tenen

fills/es

• El 37,1% tenen fills/es

menors

• Destaca l’elevada proporció

d’homes que tenen 2 fills/es

(38,1%)

El 76,2% de les dones 
de 18 anys i més tenen 
fills/es

• El 41% tenen fills/es menors

• La proporció de dones que 
tenen 2 fills/es és de 21,6%
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Grandària i tipologia de la llar, monoparentalitat i emancipació

Predominen les llars de 4 
membres o més:
44,9% en el cas dels homes 
44,3% en el cas de les dones

Majoritàriament, els i les 
santgugatenques viuen en parella:
En 70,1% els homes
En un 83,3% les dones

A partir dels 65 anys augmenten 
les llars unipersonals:
Un 10% dels homes viuen sols
Un 20% de les dones viuen soles

S’estima que hi ha 1.263 
famílies monoparentals, 
que representen un 4,4%
de les famílies

de 20 a 34 anys estan 
emancipats

71,9% 
dones

28,1% 
homes

71,7 % 
de les 
dones

44,7% 
dels 

homes



Pàgina  6

Formes de tinença de l’habitatge

L’habitatge de lloguer és
més freqüent entre els i les
més joves

També entre les persones
estrangeres: el 80,8% dels
homes estrangers i el 73,5%
de les dones estrangeres viuen
en règim de lloguer

La majoria tant d’homes com de dones afirmen residir en un habitatge en
propietat, però els homes són els que afirmen ser els únics propietaris

de l’habitatge: un 40,7% en front del 27,3% de les dones

Predomina la tinença
d’habitatge en propietat:

El 74,4% dels homes i el
70,5% de les dones
resideixen en un habitatge
propi.
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Mercat de treball

La majoria dels homes i de les dones assalariades tenen ocupacions
principalment qualificades o molt qualificades

Taxa d’activitat masculina 
74,1%

Taxa d’activitat femenina 
61,7%

Taxa d’atur les dones és de
13,9% (fa 2 anys !)

Taxa d’atur 12,4% entre els
homes actius enquestats

El 73,1% dels homes ocupats 
són assalariats i el 25,6%
autònoms

El 73,7% de les dones ocupades 
són assalariades i el 22,5% 
autònomes
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Al 2011 s’han registrat 19.636 contractes:
42,9% homes i 57,1% dones

Un 87,4% de les contractacions han estat en 
modalitats temporals. Entre els homes, la proporció de 
contractes indefinits (14,9%) és major que en el cas de 
les dones (10,9%). 

El 66,1% dels homes ocupats declara tenir un horari 
flexible en front al 54,7% de les dones

•Els homes i les dones majorment desenvolupen una jornada completa, 
tot i que la mitjana d’hores treballades és inferior en el cas de les dones.

Mercat de treball
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Ingressos i prestacions

Aportació dels ingressos a la llar

•El 55,8% dels homes són els que més ingressos econòmics aporten a la 
llar. 

•La proporció d’ingressos aportats per l’home augmenta a mesura que ho fa 
l’edat

•L’edat on els ingressos són aportats de forma més equitativa és entre els 
menors de 35 anys

Salari brut i ingressos de la llar

•El nombre de persones que responen sobre aquestes qüestions és reduït 

•El salari brut anual dels homes de Sant Cugat se situaria entorn els 
54.000€, duplicant el promig català. El de les dones entorn els 43.000€.

Prestacions o ajudes

•El 25,8% dels homes declaren percebre alguna ajuda o prestació, 
majoritàriament jubilació o atur.

•Les dones perceben més ajudes que els homes: el 34,5% de les dones en 
percebia alguna l’any 2010 (jubilació,maternitat i atur)
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Formació: nivell d’estudis i formació en curs

La majoria dels homes de Sant
Cugat han assolit un nivell d’estudis
superior (53,4%). Aquest % supera el
de les dones (44,8%) i gairebé triplica
el d’homes de l’àmbit metropolità i de
Catalunya

Es detecten diferències entre homes
estrangers i de nacionalitat espanyola:
en els estudis superiors declarats s’igualen
els resultats, però s’identifica una major
proporció d’estrangers sense estudis i amb
estudis primaris

Comparativa nivell d'estudis homes i dones (%)

1,7
5,7

39,2

53,4

10,8 11,9

32,5

44,8

Sense estudis Estudis Primaris Estudis Secundaris Estudis Superiors

Homes Dones

La majoria tant dels homes (77,1%) com de les dones (79,2%) de 18 anys i 
més de Sant Cugat no realitza actualment cap formació
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Mobilitat

El 91,6% dels homes i el 81% de les 
dones es desplacen en dia feiner

• La majoria de desplaçaments són per raó
ocupacional (feina i/o estudis). El 31,6% en el cas 
dels homes i el 28,6% en el cas de les dones

La meitat tant dels homes com 
de les dones que es desplacen ho 
fan en transport privat

La majoria de desplaçaments 
diaris són interns

2,8 
dones

2,3 
homes

Homes i dones segueixen un
patró similar: ambdós es
mouen majoritàriament en
transport privat

66%
dones

54,2% 
homes

La mitjana de desplaçaments 
és de...

Els desplaçaments interns 
representen... 



Pàgina  12

Usos del temps i conciliació laboral i familiar

Els homes dediquen més de 2 h i mitja que les dones al
treball remunerat de mitjana: 5,7h els homes i 3h les
dones

Les dones dediquen 1h i mitja més que els homes a la
llar i la família: elles 4,37 h i ells 3,1h

El 14,5% dels homes de Sant Cugat declara no tenir
temps lliure, és a dir, afirma que no té temps per realitzar cap
activitat o bé dedica el seu temps lliure a treballar.

Les dones afirmaven no tenir temps lliure en un 55,2%
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Usos del temps i conciliació laboral i familiar

4 principals factors incidents en la conciliació laboral, familiar i personal:

• Gestió de les tasques familiars i domèstiques diàries

• Tasques domèstiques diàries

• Atenció i cura de persones grans, infants o dependents

• Paternitat

•Cap dels 4 factors és considerat pels homes de Sant Cugat com una
càrrega negativa en el desenvolupament de les seves trajectòries
vitals

•Les dones varen afirmar que la maternitat (30,7%) i les tasques domèstiques
(21%) van condicionar el desenvolupament de la seva vida laboral
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Salut i pràctica d’esport

• El 88,6% dels homes consideren que la seva salut és 
bona, ja sigui amb un estat bo, molt bo o excel·lent

• En el cas de les dones el %    en 20 punts fins el 67,4%

• A mesura que l’edat avança, la percepció varia 
gradualment

• El 59% dels homes afirmen practicar algun tipus 
d’esport, un 20% més que les dones de la ciutat

• La pràctica de l’esport té una relació inversa amb 
l’edat: són els més joves els qui més en practiquen

• El 42,2% ho fan en una associació esportiva 
privada

6,8% 
dones

63% 
homes

...NO els angoixa cap 
problema de salut
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Rols de gènere organització domèstica

Gestions

• Els homes realitzen tasques 
de gestió en major mesura: 
48,3% ddavant del 36,1% de 
les dones

Compra d’alimentació i 
preparació

•Els homes les realitzen en un 
30,7% i les dones ho fan en el 
45,6%. 

•A mesura que augmenta el nivell 
d’estudis, es reparteix més 
equitativament
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Rols de gènere organització domèstica

• TREBALL DOMÈSTIC 

• És on la diferència és més elevada: els 
homes ho fan en el 30,7% i les 
dones en el 43,8%

• Un 11,1% de les tasques domèstiques, 
de mitjana, està en mans de persones 
contractades

• TENIR CURA DE PERSONES 
DEPENDENTS, GRANS O PETITES: 

• La majoria dels enquestats no es 
troben en situació de tenir persones 
dependents a càrrec

Entre els joves hi ha la tendència a un repartiment més equitatiu, però en gairebé
totes les categories recauen més en les dones que en els homes.

El nivell d’estudis també es configura com una variable amb efecte positiu



Pàgina  17

Percepció de la desigualtat entre homes i dones

9 de cada 10 homes consideren que existeix algun àmbit
de desigualtat per raó de gènere

Els àmbits més desiguals:

• l’accés a bones condicions laborals (en un 29,3%)

• les responsabilitats familiars i domèstiques (en un 24,9%).

• l’accés a l’ocupació (20,5%) i

• l’accés als llocs de decisió i poder (17,2%)

Per les dones, l’àmbit familiar i domèstic és identificat com el més
discriminatori (en un 32,5%), per davant de l’àmbit laboral (31,1%).

El grup d’edat que menys desigualtat percep és el dels més joves:
un 29,1% dels homes de 18 a 24 anys consideren que no hi ha cap àmbit
de desigualtat.

En general, a major nivell d’estudis, major percepció de la
desigualtat
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Percepció de la violència de gènere

En cas de patir o conèixer algun cas de violència de 
gènere, els homes acudirien als cossos de seguretat 
en major mesura que les dones

El 65,7% dels homes acudirien als Mossos d’Esquadra en front al 41,3% de 
les dones  

Es posa de manifest que altres serveis professionals per a la detecció i el 
tractament de la violència de gènere encara són poc coneguts a l’actualitat

Entre els homes, es percep la violència de gènere en el grau físic i 
de perill de la vida d’una dona i no surt en pensament espontani la 
infància

Les dones acudirien amb major freqüència que els 
homes a serveis de l’Ajuntament en cas de violència de 
gènere: un 46,2% en front d’un 28,7% en el cas dels 
homes
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Coneixement i demanda de serveis

7,8

7,4

5,8

5,7

4,7

4,3

4,0

3,8

3,0

1,8

21

25

14,7

17,6

6,9

12,8

11

12,5

9,4

2,6

0 5 10 15 20 25 30

DonaInformació

Centre d'Atenció Primària

Programa de lluita contra la 

violència de gènere

Conferències Dona i Salut

Pla Municipal d'Igualtat

Taller per a dones en situació 

de maltractament

Assessoria jurídica per a dones

Servei d'orientació jurídica

Taller de famílies 

monoparentals

Beca de Recerca "Rosa Miquel"

Gràfic 26. Percentatge d'homes i dones que coneixen els serveis i 

programes de l'Ajuntament de Sant Cugat adreçats a dones

Homes Dones

% de coneixement dels serveis i programes de l’Ajuntament de 
Sant Cugat adreçats a dones

• 1 de cada 3 dones afirma
tenir coneixement dels
serveis de l’Ajuntament
en l’àmbit d’igualtat.
Entre els homes, 1 de
cada 10.

• El 23,2% dels homes
considera que calen més llars
d’infants publiques a Sant

Cugat. Les dones en un
34,9% dels casos.

• El 20,4% dels homes afirma
que són necessaris més
serveis d’autobusos enfront

el 18,6% de les dones.

Les dones presenten un major grau de coneixement dels serveis
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Identitat masculina

Tots els participants situen la seva identitat
masculina sobre l’eix central de la professió, és a
dir, del treball remunerat.

Aquest eix esdevé vertebrador del posicionament davant 
de la resta de temàtiques abordades.
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Identitat masculina

La classe social i la forta influència de la imatge social defineix un predominant 
estereotip “d’home d’èxit” que representa un model de masculinitat 
tradicional basat fonamentalment en la provisió de seguretat a través 
del benestar material a la família i elevada competitivitat

• El grup de joves declaren que no es veuen reflectits en aquest model

• Tant pel col·lectiu de joves com pel col·lectiu d’homes de mitjana edat 
aquest model de masculinitat presenta dues limitacions per als homes: 

• La forta pressió a la que es veu sotmès l’home per mantenir 
l’estatus socio-econòmic

• Les dificultats per expressar les emocions sense sentir 
qüestionada la seva identitat masculina

Expressen, però, que són conscients que el fet de ser home va 
acompanyat d’un seguit d’avantatges socials i laborals
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Conciliació i igualtat d’oportunitats

• Existeix un elevat consens en que el rol primordial per a la identitat masculina passa per
dedicar molta atenció a l’esfera productiva.

• La conciliació també és viscuda en termes d’oportunitats econòmiques, no es
plantegen haver d’escollir entre l’esfera laboral, familiar i personal

• Situen a la parella com un equip i entre els 2 treure el màxim rendiment de la
situació familiar.

• No es plantegen sol·licitar una reducció de jornada donades les conseqüències que pot
tenir

Ara bé, el col·lectiu masculí identifica de manera nítida 
l’esforç que han de fer les dones per a ser presents en 
el mercat de treball, sobretot per a encapçalar posicions 

professionals amb comandament i/o persones a càrrec

“Jo he vist a dones molt preparades i responsables renunciar a un 
ascens professional i no he vist a cap home fer el mateix”

(participant grup mitjana edat).

“Jo no agafaria mai, mai, una reducció, però quina imatge estic donant de cara a l’empresa?”
(participant grup mitjana edat)
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Conciliació i igualtat d’oportunitats

Els homes posen de manifest que
avançar en un estadi legislatiu ha estat
necessari però del tot insuficient
perquè no ha anat acompanyat dels
instruments imprescindibles per a la
seva aplicació.

El conjunt dels homes manifesten que l’avançament en igualtat ha vingut acompanyat
d’una pèrdua del valor del nucli familiar perquè ells encara no formen part de la
cura familiar.

Tot i l’avançament generacional, els joves afirmen que la igualtat de gènere no
existeix: defensen de manera unívoca que tenen clar que no hem de ser iguals, s’ha
de poder conviure en la diferència. S’identifiquen en un model de competències
diferents que complementen les dones amb els homes.
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Conciliació i igualtat d’oportunitats

Així com naturalitzen que ells han de ser el màxims
garants de les aportacions econòmiques també
naturalitzen que la cura i la gestió de la
mateixa dins de les famílies, recaiguin en
major mesura en la figura de les dones.

En relació a la cura, s’identifiquen bàsicament 3 models:

- De cura compartida entre l’home i la seva parella
“Ens repartim més o menys igual... depèn dels dies jo els vesteixo, els dono l’esmorzar i
els porto a l’escola i després la meva dona passa a buscar-los. En general, ho fem tot a
mitges”
- De cura de suport amb voluntat col•laborativa
“Ja no faig el llit, perquè abans cada vegada que ho feia després passava la meva dona i
com no estava bé, ho tornava a fer ella. Així que ara ja no el faig. Faig el que em manen!
”
- Segregat, on argumenten que, dins de la llar, les dones no volen cedir el seu “poder”
de comandament de treball reproductiu.
“Cada dia vesteixo als meus fills i la meva dona cada dia em diu, i això els has posat?”
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Violència de gènere

En el primer discurs més espontani dels homes, hi ha un clar rebuig a la violència. Ara
bé, en totes les dinàmiques la violència de gènere s’interpreta des de la vessant de les
agressions físiques, i no incorpora altres violències ni es fa menció als infants.

• Amb un discurs contundent i unànime
expliquen que la violència s’està
generalitzant, sobretot entre els més joves,
els i les adolescents. Certa involució en
valors d’igualtat

•Consideren que hi ha una tendència per part de
les adolescents a manifestar-se públicament de
manera sexualitzada: model Shakira

Mostren de manera reforçada el 
prejudici que la violència de 
gènere es vincula a pobresa i 
a persones d’origen 
estranger, sobretot, d’origen 
extra-comunitari

En general, es defensa una
major implicació social i
sobretot més recursos per
part de l’administració per a
l’eradicació de la violència
de gènere.

Els joves... Els homes de més edat...

Les associacions de dones... (SCFII)

• Manifesten que la societat es mostra massa
permissiva i que a Sant Cugat el pes de control
social de determinats sectors econòmics està
dificultant que determinades dones sol·licitin
ajuda
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Manifestacions de les emocions

Partim d’unes identitats marcadament abocades a
l’èxit professional i a la competitivitat en la recerca
de mantenir i augmentar l’estatus social:
l’abordament de les emocions i l’expressió de
sentiments queda relegat a un àmbit de
l’esfera de la privacitat.

No obstant, els joves es mostren més oberts a
parlar de les dificultats en mostrar els

sentiments públicament.

“Alliberar els sentiments, alliberar-se passa 
per reduir la pressió social, els estereotips.. 
sí, segurament alliberar-se passa per 
prescindir del 4x4, però tu ho faries? Jo no” 
(participant grup mitjana edat)
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Manifestacions de les emocions

• Els joves no es plantegen el model que
seguiran de cura tot i que ja dedueixen que
poden ser les seves parelles, les noies, les que
acabin tenint un pes més fort en el moment de
decidir quin model de cura seguiran.

• En el grup de mitjana edat destaca que els
més joves tenen un apropament superior a
nivell emocional als infants que altres edats
més avançades

De tota manera, les dificultats per apropar-se als fills i filles i a
responsabilitzar-se emocionalment dels infants són generalment
viscudes com una pèrdua.

Pel que fa a la cura dels infants, el cicle vital en el que es troben els participants
influeix decididament en el seu discurs.
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Conclusions: principals diferències  
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Conclusions: principals diferències entre homes i dones

Les dones tenen una pitjor percepció de la seva salut

6,8% 
dones

63% 
homes

...NO els angoixa cap 
problema de salut

Els homes gaudeixen de més temps lliure

55,2% 
dones

14,5 % 
homes

...declara NO tenir temps 
lliure

Les dones suporten una major càrrega familiar i domèstica

4,4h 
dones

3,1h 
homes

...són les hores que de mitjana dediquen a 
la llar i la família

43,8% 
dones

30,7% 
homes

...és la mitjana de càrregues domèstiques 
que suporten
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Conclusions: principals diferències entre homes i dones

Pràcticament la 
totalitat de les dones

8 de cada 10 homes
...considera que existeixen 
àmbits de desigualtat entre 
homes i dones

Existeix una elevada percepció de la desigualtat entre 
homes i dones

S’identifica certa involució en els valors de la igualtat

...es percep que la violència s’està generalitzant sobretot 
entre els més joves
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P r o p o s t e s  
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Propostes d’actuació

Eix. 1 
Comunicació

política

Eix 3 
Incorporació
Dona-Home

Eix 2 
Organitzacions
Familiarment
Responsables
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MOLTES GRÀCIES !

www.consultoriamit.com

http://www.consultoriamit.com/
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Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès


