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INTRODUCCIÓ
En aquest document es presenta el diagnòstic per a l’elaboració del Pla d’Igualtat
Municipal de la ciutat de Xàtiva. Aquest text, doncs, representa el punt de partida
sobre el qual s’assentaran les bases del futur Pla d’Igualtat. Per a realitzar-ho, s’ha
estudiat la situació de la dona segons les dades secundàries disponibles, és a dir, les
que corresponen a organismes com el Labora però també les d'àrees internes del
propi Ajuntament.
Sabem que com qualsevol altre diagnòstic és incomplet en la mesura en què mai la
visió de totes les dones (i homes) podria ser reflexada en cap document. Les nostres
experiències com a ciutadans i ciutadanes són diverses i úniques així com el nostre
propi projecte de vida. No obstant això, s’ha decidit la realització d’una enquesta a
la ciutadania i la realització d’entrevistes semi-estructurades per tal d’aplegar i
capturar la màxima realitat possible.
Una vegada presentat aquest diagnòstic començarem a elaborar la següent fase del
Pla: la fase participativa. Si en el diagnòstic ens preguntem quina és la realitat de
què partim en la fase participativa preguntem què podem fer a canviar-la. La
participació és necessària per tal de què els plans s’adequen a la realitat i, sobretot,
per fer que el Pla d’Igualtat Municipal siga una eina vàlida per a totes i per a tots.
Sabem que les dones pateixen de desigualtat i d’opressió pel simple fet d’haver
nascut dona. Documents com aquest serveixen per a visibilitzar la situació – diferent
– en què vivim homes i dones. En la segona fase del Pla trobarem, amb la
col·laboració de més agents socials implicats i implicades, les mesures que es poden
dur a terme per aconseguir major igualtat.
Les següents fases serien la de disseny, la d’execució i la d’avaluació. Redactar un
pla adequat a la realitat i participatiu no és soles l’objectiu. Una vegada aprovat el
pla s’ha de continuar avaluant si les accions que s’implementaran s’estan realitzant
de forma adequada, amb la elaboració d’informes pertinents.
El Pla d’Igualtat ha de ser un document viu i obert i l’avaluació ha de suposar un
procés continu i reflexiu al propi Pla, permetent afegint modificacions al mateix, per
adaptar-lo, encara més, a la realitat social i política de la nostra ciutat.
No obstant això, aquest primer pas per a la elaboració del Pla d’Igualtat s’ha de
valorar en la mesura en què realitzant-lo s’està posant en el centre de les polítiques
públiques municipals a les dones i la lluita per la igualtat. Per a canviar la realitat el
primer que necessitem és conèixer-la. I per això realitzem aquest diagnòstic.
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DIAGNÒSTIC DEMOGRÀFIC
Per a poder conéixer la població del municipi és indispensable tindre en compte les
dades demogràfiques que tenim a l’abast de la nostra ciutat. Aquestes dades han
de ser presentades amb perspectiva de gènere i atenent la diversitat de ciutadanes
i ciutadans que componen Xàtiva. Així que, sempre que siga possible, presentarem
les dades segregades per sexe i edat, i analitzarem altres variables que puguen ser
d’interés per a veure quina és, demogràficament, la població en Xàtiva.
És important estudiar així l’impacte de gènere que segueixen les tendències
demogràfiques per tal de veure les diferents condicions en què viuen homes i
dones al llarg del seu cicle vital.

TERRITORI I POBLACIÓ
El municipi de Xàtiva està situat a la província de València, i és la capital de la
Costera.
Està situat a una distància de 59 km de la ciutat de València. El terme municipal de
Xàtiva comprén una dimensió de 76,56 km2. La població total de la ciutat és de
29.231 habitants i, segons les dades de l’IVE, amb dades del cens de 2019, Xàtiva
representa el 40,87% del total de la comarca de la Costera i un 1,14% de la província
de València.
Per a analitzar les dades demogràfiques utilitzarem les dades disponibles en
l’Institut Valencià d’Estadística, ja que les dades dels cens de 2020 encara no estan
disponibles en l’INE. Segons aquestes dades, la població de Xàtiva és de 29.231
persones, de les quals 14.288 són homes i 14.943 són dones. Si atenem la distribució
de la població segons sexe, ens trobem amb el percentatge següent:
Gràfic 1: Població resident a Xàtiva segons sexe en data 1 de gener de 2019
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Font: IVE (2020)
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Respecte a l'evolució de la població trobem la variació següent:
Gràfic 2: Evolució de la població a Xàtiva (2008-2019)

Font: IVE (2020)

Com es veu en el gràfic, des de 2010 la població en els últims 10 anys ha anat
descendit fins al pic més baix situat en l’any 2016 . A partir de 2016 la població de
Xàtiva ha anat augmentant, i de forma considerable de l’any 2018 a 2019, fins a
establir-se la població en 29.231 habitants.
Si atenem l’evolució de la població per sexes, ens trobem amb la distribució
següent:
Gràfic 3: Evolució de la població a Xàtiva per sexes (2008-2019)

Font: IVE (2020)
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És a dir, el nombre de dones sempre és més nombrós que el nombre d’homes. Però,
tal vegada, cal aprofundir més en aquesta proporció. Sabem que l’esperança de
vida de la població ha anat augmentat en el temps i, més encara, que la de les
dones és superior a la dels homes (en 2019 se situava en 86,22 anys per a les dones i
en 80,87 per als homes)
Per tant, si analitzem la piràmide d’edat de la població ens trobem amb un
piràmide de població regressiva, que segueix el patró demogràfic dels països
desenvolupats. La base de la població és estreta, és a dir, es redueixen els
naixements alhora que augmenta l’esperança de vida. Per tant, la forma de
piràmide de població apunta al progressiu envelliment de la població:
Gràfic 4: Piràmide de població de Xàtiva (2019)

Font: IVE (2020)

Els indicadors demogràfics comparats amb les dues dates anirien, fins ara, en la
mateixa tendència. L’índex d’envelliment se situava en el 118% en 2019 enfront del
98,7% en 2009. L’esmentat índex assenyala la proporció existent entre la població
major de 65 anys i els habitants menors de 15 anys per cada 100 habitants. És a dir,
cada vegada l’envelliment de la població és major. Tota la resta d’índexs exposats
ens parlen d’una societat envellida amb problemes demogràfics a mitjà i llarg
termini.
Taula 1: Indicadors demogràfics a Xàtiva (2019)
Taxa de
dependència

Índex
d'envelliment

Índex de
longevitat

Índex de
maternitat

Índex de
tendència

Taxa de
renovació de la
població activa

2019

50.7

118

47,6

19,3

92,4

133,6

2009

45,8

98,7

49,3

19

93,5

74,7

Font: IVE (2020)
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Indicadors demogràfics
Taxa de dependència

(Pobl. < 15 anys + Pobl. > 64 anys) / Pobl. de 15 a 64 anys) x 100
Estableix la relació entre el grup de població potencialment activa i els grups de persones
econòmicament dependents

Índex d'envelliment

(Pobl. > 64 anys / Pobl. < 15 anys) x 100
Indicador específic del fenomen d'envelliment demogràfic. Posa en relació la població major de
64 anys amb la menor de 16 anys

Índex de longevitat

(Pobl. > 74 anys / Pobl. > 64 anys) x 100
Permet mesurar la composició i el grau de supervivència de la població major de 64 anys

Índex de maternitat

(Pobl. de 0 a 4 anys / Dones de 15 a 49 anys) x 100
Proporció de la població menor de cinc anys respecte de les dones en edat fèrtil. Pot ser
considerat una aproximació a la taxa global de fecunditat

Índex de tendència

(Pobl. de 0 a 4 anys / Pobl. de 5 a 9 anys) x 100
Indicador de la dinàmica demogràfica. En la mesura que presente valors inferiors a cent estarà
reflectint descens de la natalitat, menor creixement demogràfic i envelliment

Índex de renovació de
la població activa

(Pobl. de 20 a 29 anys / Pob.de 55 a 64 anys) x 100
Relaciona la grandària dels grups en edat d'incorporar-se a l'activitat amb aquells en què se'n
produeix l'eixida. Pretén mesurar la capacitat d'una població per a persones que es van jubilant

Font: PEGV (2020)

Si analitzem les franges per edat i sexe, observem:
Gràfic 5: Població per edats i sexe en 2019

Font: IVE (2020)

Del gràfic anterior podem extraure dues coses: la població majoritària actualment
és la de 45 a 64 anys, independentment del sexe estudiat. Però, i més important, a
partir dels 65 anys hi ha moltes més dones que homes, i encara hi ha més diferència
quan l’edat és major.
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NACIONALITAT
Si analitzem la població estrangera de Xàtiva, a la ciutat hi ha 2.758 persones que
no tenen la nacionalitat espanyola. Això representa el 9,44% respecte del total - en
la província de València la mitjana és de 11.7%-. D’aquesta població, 1.417 són homes
i 1.341 dones. Si atenem l’evolució de la població estrangera, podem trobar la
distribució següent:
Gràfic 6: Evolució de la població estrangera 2009-2019

Font: IVE (2020)

Com veiem, el pic més gran de població estrangera va estar en l’any 2011 (3.278
persones) i des d’aquesta data la població estrangera ha anat disminuint
paulatinament. S’observa un xicotet canvi de tendència a partir de l’any 2016, en
línia però més lleuger que amb l’augment de població total. Per regla general, hi ha
més homes immigrants que dones tot i que aquesta diferència s’està reduint en el
temps.
Quan analitzem les diferències entre sexes, també és important observar la
nacionalitat de les persones immigrants. Així, per a l’any 2019 observem, segons
sexe i nacionalitat, aquest nombre:
Taula 2: Nacionalitat persones immigrants per sexe. 2019

Unió Europea

Homes
1.417

Dones
1.341

Total
2.758

Europa (sense UE)

853

820

1.673

Àfrica

285
11

180
14

465
25

32

59

91

104
75

142
66

246
141

Amèrica del Nord
Amèrica Central\Carib
Amèrica del Sud
Àsia

Font: IVE (2020)

DIAGNÒSTIC PLA
D'IGUALTAT

PÀG. 10

MUNICIPAL

Hi ha diferències per sexes. Així, en l'Àfrica és on més diferència hi ha entre homes i
dones doncs la diferència seria de 105 persones. En la UE, hi hauria una diferència
de 33 persones. No obstant això, la immigració procedent d’Amèrica Central / Carib
i Amèrica del Sud seria predominantment femenina i hi haurien 27 i 38 dones més
que homes, respectivament. Aquesta diferència s’explica en el mercat de treball
tant a escala del conjunt de l’Estat espanyol com a escala local, on,
tradicionalment, són les dones hispanoamericanes les que fan les cures i
l’assistència a les persones majors i són els homes africans els que ixen del seu país
buscant noves oportunitats. No obstant això, el grup de persones immigrants més
nombrós prové de la Unió Europea i és majoritàriament masculí.

FAMÍLIA
La família es considera una part important de l’estructura social. És una institució
que té moltes relacions amb altres elements importants. Els canvis en les famílies
espanyoles, en les quals cada vegada més les dones treballen i tenen menys fills,
tenen implicacions en l’àmbit econòmic però també de regulació de les lleis i de
l’Estat. Hi ha diverses causes sociològiques que expliquen el descens de
matrimonis, des del rebuig a la institució formal del matrimoni (“vivim junts però
no estem casats”) fins a les pitjors condicions econòmiques (de fet, en èpoques de
crisi econòmica es casa menys gent). Siga com siga, aquesta tendència està en línia
amb el nostre país, on cada vegada el nombre de matrimonis és menor i l’edat dels
cònjuges és major (a escala municipal, però, aquestes dades no estan disponibles).
A continuació, analitzarem com s’ha anat modificant el nombre de matrimonis
registrat a Xàtiva per any en què han fixat la residència:
Gràfic 7: Matrimonis registrats a Xàtiva per lloc en què s’ha fixat la residència (1996-2018)

Font: IVE (2020)
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Així, podem observar com el nombre més nombrós de matrimonis va tindre lloc l’any
2003 (294 matrimonis) i 2017 (295 matrimonis), i el pic més baix en 1998 (222
matrimonis) i 2008 (230). No obstant això, sembla haver-hi una recuperació en els últims
anys, amb una mitjana de 115 matrimonis en els últims cinc anys.

LLARS
A continuació analitzarem les dades disponibles en l’INE respecte al Cens de Població i
Habitatge de 2011. Així, a Xàtiva, trobàvem un total de 11.018 llars. Aquestes llars estaven
compostes per aquest nombre de persones:
Taula 3: Persones per llars a Xàtiva. 2011
Total

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 o més
persones

11.018

2.359

3.297

2.625

2.026

711

0

Font: IVE (2020)

Com veiem, el més habitual és la composició d’una llar formada per dues persones,
seguida de la llar formada per tres persones. Si atenem el règim de tinença de la llar, ens
trobem amb aquesta distribució:
Taula 4: Règim de tinença de la llar a Xàtiva. 2011

Pròpia, per compra, totalment pagada

4.143

Pròpia, per compra, amb pagaments pendents

4.241

Pròpia, per herència o en donació

1.006

Llogada

917

Cedida gratuïtament o a baix preu

226

Altres formes

560
Font: IVE (2020)
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Ara bé, si analitzem detingudament quin és el règim de tinença de la llar, ens trobem
diferències significatives segons l’edat. Lògicament, la llar comprada, sense deutes
hipotecaris, és molt major en l’edat de més de 65 anys que en la de menors de 31 anys.
No obstant això, si analitzem les llars comprades (amb hipoteca o no), podem observar
el gràfic següent:
Gràfic 8: Llars comprades (amb deutes o sense) i edat. 2011

Font: IVE (2020)

Així, podem veure com és a partir dels 31 anys quan, majoritàriament, les persones
comencen a comprar una casa i s’estabilitza a partir dels 46 anys. Dit d’una altra manera,
l’eixida de la llar familiar sembla superar els 30 anys, la qual cosa demostra els
problemes que tenen les i els joves per a poder independitzar-se. De fet, pel que fa al
lloguer, són les persones menors de 31 anys el grup més nombrós, amb 463 llars llogades,
enfront de les 192 llars de persones entre 46 a 65 anys.
En línia amb l’estudi sociològic realitzat per la Regidoria de Joventut en l’any 2019,
podem trobar que un 90,83% dels i les joves de Xàtiva d’entre 23 i 30 anys (92,1% homes i
89,56% dones) ha pensat alguna vegada canviar de casa i no ho podien fer per la
mancança de treball estable i pel preu de la llar (Pla Jove Xàtiva, 2019).
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Respecte als nuclis familiars que trobem en la llar, podem trobar la informació següent:
Gràfic 9: Nuclis familiars en la llar. Xàtiva 2011

Font: IVE (2020)

En la graella veiem com la majoria de llars estan formades per parelles amb fills o filles,
seguides de parelles sense descendència. Hem de tindre en compte que aquestes dades
provenen del cens de 2011 a falta de les dades del cens de 2021, però si ocorre el mateix
que a escala nacional, és probable pensar que aquesta dada haurà augmentat. De fet, es
calcula, segons l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE, que al voltant del 10% de llars
són monoparentals i d’aquestes el 81,9% són monomarentals. Igualment, aquesta xifra
ha anat augmentat i en 2018 hi havia un 2% més de llars monomarentals que en 2016.
Així i tot, a Xàtiva, amb dades de 2011, podem veure ja que hi ha més del doble de
famílies monomarentals que monoparentals. Una vegada existeix una separació de la
parella amb fills o filles, són majoritàriament les dones les que s’encarreguen de la cura.
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de la població
La major part de la població
té entre
i
anys
Les
, en tindre una esperança de vida
major, són la població més envellida

La immigració majoritària és
però hi ha diferències importants
entre sexes (Àfrica i Amèrica)

Sembla
haver-hi
un
increment
de
matrimonis, però no traduït en termes
poblacionals

Problemes

de la joventut.

Majoritàriament, els nuclis familiars són de

El nombre de llars
superior al de monoparentals

és
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DIAGNÒSTIC ECONÒMIC
TEIXIT EMPRESARIAL
L’activitat econòmica principal de Xàtiva està àmpliament lligada a la seua situació de
capital de comarca i, per això, el sector predominant ha sigut i és el de serveis.
Així, segons les últimes dades proporcionades pel DIRCE (Directori Nacional d’Empreses)
d’1 de gener de 2021, en total, ens trobem amb 2.212 empreses, d’aquestes, 125 són del
sector indústria, 250 del sector de la construcció i la resta, 1.837, són del sector de serveis.
És a dir, el 83% de les empreses de la nostra economia estan dedicades al sector de
serveis.
Gràfic 10: Empreses per sector d'activitat

%

11

%

%

6

83

Font: DIRCE (2020)
Nota metodològica: el DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la
producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l’Administració central,
autònoma i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de
persones propietàries i el servei domèstic.

Dins del sector serveis la tipologia d’empreses majoritària és la que té a veure amb
“comerç, transport i hostaleria” (869, el que representaria el 47% de les empreses)
seguides “activitats professionals i tècniques” (337).
Respecte a les diferències entre l'any 2020 i l'any 2019 podem veure que el nombre
d'empreses no ha variat sinó que ha augmentat. Açò s'explica per l'augment d'empreses
en el sector serveis, on hi ha un augment de 39 empreses (destacant l'augment de 15
empreses més catalogades en "educació, sanitat i serveis socials" i 11 en "altres serveis
personals"). No obstant això, la categoria de "comerç, transport i hostaleria" descendeix
en 10 empreses.
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Taula 5: Nombre d'empreses del sector serveis per activitat princpal

Activitat / Nombre empreses any

2020

2019

869

879

Informació i comunicacions

33

33

Activitats financeres i d'assegurances

68

66

Activitats immobiliàries

124

123

Activitats professionals i tècniques

337

327

Educació, sanitat i serveis socials

183

168

Altres serveis personals

223

212

Comerç, transport i hostaleria

Font: DIRCE (2020)

A escala empresarial, el nombre d’empreses s’ha mantingut o fins i tot ha anat
augmentant en el temps, com és el cas del sector de serveis que en l’any 2012 comptava
amb 1.689 empreses i en 2021 compta amb 1.837 empreses. El sector de la indústria ha
anat fluctuant; el pic més alt d’empreses va ser en l’any 2016 amb 137 empreses i el més
baix l’any 2013 amb 123 empreses, actualment són 125 empreses les d’aquest sector. Pel
que fa a la construcció sembla que és el més afectat amb el temps, possiblement pels
efectes de la crisi econòmica i la bambolla immobiliària, i que el nombre més alt
d’empreses se situa en l’any 2012 amb 287, descendeix al màxim en 2018 (amb 234
empreses) i després torna a augmentar. Actualment, hi ha 250 empreses que es
dediquen a la construcció.
Taula 6: Nombre d'empreses per sector d'activitat econòmica i any

Activitat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Indústria

129

123

130

127

137

130

127

126

125

Construcció

287

263

244

254

245

251

234

251

250

1.689

1.716

1.721

1.744

1.773

1.757

1.767

1.808

1.837

Serveis

Font: DIRCE (2020)
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Respecte a les persones autònomes, en l’any 2020 n’hi ha 1.053, d’aquestes, 695 són
homes i 358 són dones (el 66% són autònoms i el 34% són autònomes)
Taula 7: Persones autònomes per sexe i any

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Homes

Dones

Total

745
737
668
667
667
660
676
697
695

637
368
364
368
355
355
358
352
358

1.111
1.106
1.031
1.034
1.022
1.015
1.034
1.048
1.053

%

34

%

66

Font: IVE(2020)
Nota metodològica: aquesta dada està separada per trimestres i, perquè siga més
fàcil la seua avaluació, s’ha procedit a realitzar una mitjana de persones
autònomes per any.

El sector d’activitat de les persones autònomes no es troba a escala municipal ni
disgregat per sexes, no obstant això, a escala comarcal també continua havent-hi un pes
major en el sector de serveis. De fet, en la comarca de la Costera, per a l’últim trimestre
de 2020, 1.935 persones autònomes es dedicaven al sector de serveis, 375 a construcció,
150 a indústria i 219 a l’agricultura.
No obstant això, el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ens ha facilitat les
dades de la sol·licitud de llicències d’obertura disgregades per sexes. Així, per a l’any 2019
hi ha un total de 338 sol·licituds, tant d’activitats innòcues com qualificatives. Aquests es
concedeixen tant a persones jurídiques com a persones individuals. Per a l’any 2019 i
2018 disposem d’aquesta informació:
Taula 8: Llicència d’obertura d’empresa per sexe i tipus d’activitat

Activitats qualificades i innòcues
2018

2019

2020

Entitat jurídica

28

148

28

Dona

45

78

22

Home

85

112

28

Total

198

338

78

Font: Ajuntament de Xàtiva. Medi Ambient (2020)

Així, serien els homes els que més llicències d’obertura d’empreses sol·liciten. En l’any
2019, de les 338 llicències sol·licitades, 148 eren a nom d’una entitat jurídica (de la qual
desconeixem si la seua titularitat és home o dona), 78 a dones i 112 a homes. És a dir, el
23% a dones, el 33% a homes i la resta, 44%, a entitats jurídiques. Cal dir que en l’any
2020 hi ha un descens molt acusat de la quantitat de llicències d’obertura empresarial
que, òbviament, s’han vist afectades per la crisi sanitària.
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ATUR REGISTRAT
Per a analitzar quina ha sigut la contractació registrada i les dades de les persones
demandants utilitzarem dades provinents del Labora, tant de l’any 2019 com del 2020.
Així, si analitzem l’atur registrat en l’any 2020 i 2019 tant per a homes com per a dones,
podem observar aquesta distribució:
Gràfic 11: Atur registrat per sexe i per any:

Font: LABORA (2020)

Al gràfic podem veure dues coses amb claredat: 1) la situació de partida és diferent per a
homes i per a dones, de fet, aquestes últimes registren més atur que els homes en tots
els mesos analitzats, i 2) la crisi sanitària trenca amb la tendència i, a partir del mes de
març, l’atur comença a augmentar tant respecte als mesos anteriors com respecte a
l’any anterior. Així, recau sobre els homes la major pèrdua de treball als primers mesos
de la crisi i, a partir del mes d’agost de 2020, es comença a veure un descens de persones
aturades en els dos sexes.
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ATUR REGISTRAT PER FRANGES D'EDAT
Si analitzem com ha sigut l’atur registrat per edats de l’any 2020, veurem com la crisi
sanitària ha afectat de manera diferent segons la franja d’edat:
Gràfic 12: Atur registrat per franja d’edat 16 i 29 en l’any 2020

Font: LABORA (2020)
Gràfic 13: Atur registrat per franja d’edat 30 i 44 en l'any 2020

Font: LABORA (2020)

DIAGNÒSTIC PLA
D'IGUALTAT

PÀG. 20

MUNICIPAL

ATUR REGISTRAT PER FRANGES D'EDAT
Gràfic 14: Atur registrat per franja d’edat entre 45 i 60 anys

Font: LABORA (2020)
Gràfic 15: Atur registrat per franja d’edat més de 60 anys

Font: LABORA (2020)
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Així, l’atur registrat de joves, és a dir, de persones menors de 30 anys, és quasi el mateix
entre homes i dones i, de fet, al mes d’agost quasi assumeixen les mateixes dades. Serà a
partir d’aquesta edat quan comencen les diferències i les dones comencen a engrossir el
registre de l’atur. Aquesta diferència serà més gran en la franja d’edat de més de 45 anys
per a després tornar a descendir per a les persones majors de 60 anys (on hem de tindre
en compte que ja no hi ha tantes persones actives).

ATUR
REGISTRAT
ECONÒMICS

PER

SECTORS

Per sectors d’activitat econòmica, com veiem en el gràfic següent, on més atur es
registra és en el sector de serveis, tant pel que fa als homes com pel que fa a les dones.
No obstant això, hi ha una poca diferència respecte a les àrees d’indústria, agricultura i,
sobretot, de construcció, on els homes demanarien més treball que les dones.
Gràfic 16: Persones demandants d'atur al desembre de 2020 per sector i sexe

82

167

1045

155

Font: LABORA (2020)

L’atur registrat al sector de serveis és predominantment femení, la qual cosa ens parla
d’un mercat de treball molt sexualitzat, on són els homes els que més demanen treball
en les àrees de construcció, indústria i agricultura. Tot i així, com hem vist, les persones
aturades en aquests tres sectors representen un 21,79% de les persones aturades, mentre
que la resta, pertanyen al sector de serveis. Una altra vegada més, les dones són les que
més dificultats tenen per a accedir al món laboral.
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Gràfic 17: Atur registrat al sector serveis, per mes i sexe

Font: LABORA (2020)

ATUR REGISTRAT PER NIVELL D'ESTUDIS
Si analitzem les persones demandants de treball per estudis, veiem com les dones
sempre són les més aturades, siga quin siga la seua titulació. Analitzarem la mitjana
mensual de tot l’any 2020 segons el sexe i el nivell d’estudis:
Gràfic 18: Mitjana de persones aturades per sexe i nivell de formació a l’any 2020

Font: LABORA (2020)
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Com veiem, on es registra més atur és en persones que només tenen l’Educació
Secundària Obligatòria i, a partir d’eixe nivell, l’atur registrat disminueix notòriament. No
obstant això, l’atur afecta molt més les dones també en cicles mitjans i superiors i en
estudis universitaris.
Si analitzem la tendència de l’any 2020 de l’atur en Educació Secundària Obligatòria
(per ser la més majoritària), trobem que segueix la tendència d’atur registrat total.
Augmenta, sobretot, amb els inicis de la crisi sanitària per a assolir el màxim a l’agost i a
partir d’aquesta data hi ha un descens:
Gràfic 19: Evolució de l'atur per sexe i estudis d'ESO 2020

Font: LABORA (2020)
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ATUR REGISTRAT PER NACIONALITAT
Si atenem l'atur registrat per nacionalitat (agrupades entre les UE i les de la resta del
món) podem veure la següent distribució.
Gràfic 20: Atur immigrants any 2020 UE / Resta món per sexe

Font: LABORA (2020)

Com podem veure, l’atur registrat és superior d’homes que de dones. I hi ha més atur
registrat de persones procedents de la UE que d’altres nacionalitats. Les dones superen
els homes siga quina siga la seua nacionalitat en l’atur registrat. Si analitzem la dada de
desembre de 2020, podem veure com l’atur afecta principalment els països que
conformen la Unió Europea:
Gràfic 21: Atur registrat per nacionalitat al desembre de 2020

Font: LABORA (2020)
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Atenció: s’ha de tindre en compte que aquestes dades només registren l’ATUR
REGISTRAT. Hi ha moltes persones que no estan registrades a l’atur, tant de persones
menors de 30 anys, com de persones d’altres nacionalitats perquè moltes vegades la
seua situació no està regularitzada. El mateix ocorre en la contractació registrada, que
deixa al marge a treballadors i treballadores que treballen sense contracte.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA
A continuació, estudiarem l’altra cara de la moneda, és a dir, la contractació registrada.
Així, respecte a l’any 2020 podem veure els efectes de la crisi sanitària també en el
nombre de contractes registrats. Podem veure com hi ha un descens a partir del mes de
febrer i fins a l’abril, per a aplegar a un augment en les contractacions que torna a
descendir a l’agost per a després tornar a recuperar-se. De fet, la contractació és superior
a l’octubre de 2020 que al gener i febrer de 2020 (post i precovid) per als homes i quasi
igual per a dones, la qual cosa ens podria parlar d’una recuperació en el nombre de
contractes:
Gràfic 22: Evolució del nombre de contractes mensuals per sexe en l’any 2020

Font: LABORA (2020)

No obstant això, s'aprecia clarament al gràfic que la contractació de dones és major en
tots els mesos de l'any. A continuació, analitzarem quin és el tipus de contractació tant
per sectors com per jornada laboral.
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CONTRACTACIÓ
REGISTRADA
SECTOR ECONÒMIC

PER

Si analitzem el sector econòmic on hi ha hagut més contractacions i donades les
característiques de la nostra economia on hi ha més contractes és en el sector serveis:
Gràfic 23: Total de contractes anuals a l’any 2020 per sexe i per sector

Font: LABORA (2020)

Com veiem, hi ha més contractes per a homes en total que per a dones (4731 d’homes i
3537 de dones). Les dones sols superen la contractació en el sector serveis però en
agricultura, construcció i indústria la contractació és predominantment masculina.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER TIPUS
DE JORNADA
Si ja hem vist que els homes tenen més contractes de manera anual que les dones,
també ens caldria conéixer com és la contractació realitzada. Així, per jornada i per
grups d’edats, veure’m moltes diferències en la següent gràfica:
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Gràfic 24: Total anuals per tipus de jornada i sexe de l’any 2020

Font: LABORA (2020)

Per jornada, veiem grans diferències. La contractació a jornada completa és sempre
superior per als homes en totes les franges d’edat mentre que la contractació a jornada
parcial és sempre superior en el cas de les dones. Si atenem només les franges d’edat i
els sexes, veiem com per a cada franja d’edat la contractació majoritària per a les dones
és la parcial, mentre que per als homes és la completa. La més igualitària per al cas de
les dones és la que té lloc amb la franja d’edat 30-44 (634 treballadores a jornada
completa i 654 a jornada parcial). No obstant això, recordem que aquesta franja d’edat
és la més demandant de treball.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER
NIVELL D'ESTUDIS
Si analitzem la contractació per nivell d’estudi veiem com la contractació majoritària és
la que té estudis fins primària i, una altra vegada, també és superior en el cas d’homes
que de dones. A més nivell d’estudis, la contractació de les dones és major al dels homes.
Ara bé, com hem vist anteriorment, també hi ha més dones aturades amb estudis
superiors i, per tant, en termes relacionals la contractació de les dones no supera a la
dels homes.
Tot i que hi ha menys persones aturades amb estudis superiors veiem com el nombre de
contractacions registrades és major en estudis fins primària i secundària obligatòria. Tot i
que no disposem a nivell local de dades respecte al nivell d’estudis sí les tinguem a nivell
autonòmic. Respecte a la Comunitat Valenciana, un 60% de població té estudis d’ESO o
inferiors. El mateix pareix ocórrer a Xàtiva doncs, tot i que hi ha més contractacions en
aquests nivells educatius també són els més demandants.
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Gràfic 25: Total contractacions per sexe i nivell d’estudis

CONTRACTES REGISTRADES
PER NACIONALITAT

Font: LABORA (2020)

Per nacionalitat i si atenem la contractació acumulada de l’any 2020, podem veure la
distribució següent:
Gràfic 26: Contractació anual registrada per grup de nacionalitats i sexe i any 2020

Font: LABORA (2020)
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Com veiem, tot i que hi ha un nombre major de persones aturades provinents de la UE
també són aquestes les que més contractació registrada tenen. Excepte en el cas
d’Amèrica Central i el Carib, sempre hi ha més homes contractats que dones.
Ara bé, si analitzem la contractació registrada per l’any 2020, veiem una contractació
molt variable i, sobretot, acumulada en l’època de l’any d’octubre, a causa principalment
de la temporada de la taronja.
Gràfic 27: Contractació registrada en 2020 per grup de nacionalitats

Font: LABORA (2020)
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CONTEXT
Hem vist a llarg del document els efectes de la crisi sanitària tant en la contractació com
en l'augment de persones aturades a partir del mes de març de 2020.
La COVID-19 marcava un abans i un després en la nostra vida i incidia de manera directa
en les empreses i en el mercat de treball. Xàtiva, com qualsevol altra població de tot
l'estat espanyol, patia els seus efectes. Com podem veure al següent gràfic, la tendència
de l'atur registrat total entre la Comunitat Valenciana i Xàtiva és pràcticament la
mateixa.
Gràfic 28: Comparació atur registrat total entre Xàtiva i Comunitat Valenciana

Font: LABORA (2020)

El mateix passa amb l'atur de les dones, es pot veure com s'incremente en març per anar
descendint. Tant en l'atur general com en l'atur de dones, podem veure inclús una
lleugera tendència a la baixa respecte a la Comunitat Valenciana.
Gràfic 29: Comparació atur registrat total entre Xàtiva i Comunitat Valenciana

Font: LABORA (2020)
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DIAGNÒSTIC EDUCATIU
Sense dubte, l’educació formal juga un paper fonamental a l’hora de canviar els
estereotips i rols de gènere. L’educació és un dels factors que més influeix en l’avanç i
progrés de les persones i les societats, i és on, els i les nostres fills i filles, aprenen com
han de comportar-se amb altres persones, i també serà el professorat qui els ensenyarà
coneixements tant acadèmics com de valors.
A Xàtiva hi ha un total de 19 centres educatius, tant de titularitat pública com
concertada o privada:
Taula 9: Centres educatius segons titularitat i nivell educatiu

Titularitat 0-3 Infantil Primària
CEIP Attilio Bruschetti

Pública

CEIP Beato Jacinto Castañeda

Pública

CEIP Martínez Bellver

Pública

CEIP Taquígrafo Martí

Pública

2

CEIP Teresa Coloma

Pública

2

CEIP Gozalbes Vera

Pública

Educació Infantil Betania

Concertada

CEE Pla de la Mesquita

ESO Batxillerat

FP

2

Educació Especial

Col·legi Claret

Concertada

Col·legi La Immaculada

Concertada

Col·legi Nuestra Señora de la Seo Concertada

CIPFP La Costera

Pública

IES Josep de Ribera

Pública

IES Lluís Simarro

Pública

A Gates

Privada

Betania

Privada

El Corro

Privada

Kiddy's Love

Privada

Ninos

Privada
Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a altres serveis educatius, a la ciutat de Xàtiva trobem l’Escola Oficial
d’Idiomes, el British School of Xàtiva, així com l’Escola per a Adults Francesc Bosch i
Morata. També hi ha una seu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància i de la
Universitat Catòlica de València, el Conservatori Professional de Música Luis Milán i
també dues bandes de música locals (Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva i
la Societat Musical La Nova de Xàtiva). S’ha de tindre en compte, a més, que en ser la
ciutat la capital de la comarca, el nombre d’alumnat que rep d’altres ciutats és molt
nombrós.
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En gener de 2020 es van iniciar, a nivell municipal, el pla per implementar la gratuïtat en
le escoles de 0 a 3 anys. Aquest Pla està ordenat per fases educatives i permetrà
beneficiar a 350 famílies en Xàtiva. En el curs 2022-2023 tindrà lloc la última fase amb la
concertació gratuïta als xiquets i xiquetes de 0 a un any. Aquesta mesura pretén acabar
amb l’esforç econòmic que suposen les escoletes municipals alhora que donar recursos
a la família per a la conciliació.
A partir de la resolució de les Corts 98/IX, de 9 de desembre de 2015, des d’aquest
organisme s’insta la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per tal d’assolir
l’objectiu que “en tots els centres educatius, i de forma estable, s’implemente la figura de
coordinador o coordinadora d’igualtat que integre les mesures que calguen per a la
igualtat real i efectiva de gènere”. Així, la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana, mitjançant resolució d’1 de juliol de 2016, indica les instruccions per al curs
2016-2017 i determina que hi haja en tots els centres públics i concertats d’una persona
responsable de la Coordinació d’Igualtat i Convivència (CIC), que haurà d’estar en tots els
centres d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial.
Així, Xàtiva compta amb una persona encarregada de la coordinació d’igualtat i
convivència per centre. Des de l’any que funcionen, han tingut contacte permanent amb
la Regidoria de Dona i Igualtat i s’han realitzat campanyes i col·laboracions
conjuntament. De fet, es realitzen campanyes conjuntes en els dies 8 de març i 25 de
novembre i, a banda, des de la Regidoria d’Igualtat també es realitzen campanyes
adreçades directament als centres educatius com ara “Estima’m bé”, l’objectiu de la qual
era que l’alumnat coneguera les bases d’una relació sana i afectiva de parella.
Ara bé, és important conéixer el nombre d’alumnat disgregat per sexes no de l’etapa
obligatòria (perquè no hi ha elecció possible) sinó de la etapa secundària i, més
concretament, entre les diferents especialitats que es poden escollir.
Respecte als estudis de cicle mitjà i superior que trobem a la ciutat de Xàtiva, podem
veure com hi més alumnat masculí que femení, però, no obstant això, hi ha més
alumnes dones en els cicles formatius de grau superior:
Gràfica 30: Alumnat per nivell de sexe i cicle formatiu

Font: CIPFP La Costera i IES Lluís Simarro. Elaboració pròpia.
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S’ha de tindre en compte que tant el CIPFP La Costera com l’IES Lluís Simarro reben
alumnat d’altres localitats adjacents i, per tant, aquest nombre no és únicament
d’alumnat procedent de Xàtiva. No obstant això, ens serveix per a conéixer les
diferències entres sexes a l’hora d’escollir estudis no obligatoris.
Ara bé, també és important conéixer quina és la distribució per sexes entre les diferents
famílies professionals. En les següents dades s’inclouen, a més, les corresponents a la FP
Bàsica i la Qualificació bàsica.
Gràfic 31: Alumnat per sexe i família professional

Font: dades proporcionades per IES Lluís Simarro i CIPFP La Costera

Com veiem, hi ha grans diferències, la qual cosa demostra que els estudis continuen
estant molt sexualitzats. Els xics trien les famílies professionals de caràcter tècnic com
informàtica, electricitat i electrònica, i transport i manteniment de vehicles (automoció,
carrosseria, etc.). Les xiques elegeixen famílies més socials i dedicades a la cura, com ara
les que tenen a veure amb serveis socioculturals a la comunitat (educació infantil,
TASOC...) i amb sanitat (auxiliars d’infermeria, farmàcia...)
Respecte als estudis de Batxillerat també trobem diferències quant a sexe. Així i tot, en
general, hi ha més nombre d’alumnat femení que masculí i sols en el Batxillerat científic
és on estant més igualtats, havent-hi una lleugera diferència a favor del sexe masculí
(dos homes més que dones).
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Gràfic 32: Modalitat de batxillerat escollida per sexe

Font: dades proporcionades per IES Lluís Simarro i CIPFP La Costera

No existeix a escala municipal dades sobre els estudis universitaris per municipi ja que
hem de tindre en compte que l’oferta formativa i d’universitats és molt àmplia. No
obstant això, a escala autonòmica sí que podem trobar el nombre de matriculats i
matriculades segons la branca universitària. Així:
Gràfica 33: Estudiantat per branca a nivell autonòmic

Font: INE (2020)
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Com es pot veure al gràfic i amb la tendència que hem vist anteriorment, les dones
predominen en els estudis socials i d’arts (també a Batxillerat). I tot que els estudis
científics en Batxillerat semblen estar quasi igualats, l’elecció posterior de grau no ho
està: les dones estudien graus relacionats amb les ciències de la salut i, per contra, els
homes ho fan de la branca d’enginyeria i arquitectura.
Si atenem els estudis que podem trobar en l’EPA, podem destacar com, una altra
vegada, la majoria d’alumnat és femení. De fet, segons dades facilitades per l’escola a
l’octubre, 319 són dones i 169 són homes. No trobem, com és el cas de la resta d’estudis,
diferències quant a cursos (no hi ha cursos d’homes i de dones) sinó, simplement, un
major nombre de dones en tots els estudis, siga quina siga la seua especialitat.
El mateix podríem dir de l’Escola Oficial d’Idiomes. De l’alumnat total de 1.192, 709 són
dones i 502 són homes. Les dones són més nombroses no sols en tots els idiomes en
general sinó també en tots els nivells. En la UNED Sènior, per al curs 2019-2020,
l’alumnat total era de 256, on 174 eren dones i 82 homes. El curs actual, a causa de les
dificultats sanitàries, no es pot considerar representatiu, ja que el col·lectiu de persones
majors és un col·lectiu vulnerable i, per tant, l’assistència ha disminuït
considerablement.
Per a la realització d’aquest estudi també s’ha tingut en compte l’alumnat que trobem
en les bandes de música (Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva i la Societat
Musical La Nova de Xàtiva) i el Conservatori de Música Luis Milán.
Així, sumant el total d’alumnat de les dues bandes i del conservatori, ens trobem amb
586 persones, de les quals 305 són dones i 281 són homes. No obstant això, també es pot
veure com l’elecció d’instrument continua sent diferent segons el sexe. Tot i que hi ha
cada vegada més dones que, per exemple, fan percussió, hi ha instruments com la flauta
o el clarinet on clarament predominen les dones. Per contra, instruments com el trombó
i la trompeta, són més utilitzats per homes.
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Existència
en totes les àrees no
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DIAGNÒSTIC
PARTICIPACIÓ SOCIAL
PARTICIPACIÓ EN LA VIDA POLÍTICA
Al primer govern democràtic, de l’any 1979, no hi havia cap representació femenina. Va
ser en l’any 1983 quan Consuelo Llopis i M. Carmen Patricia Chorques assumien les
regidories de Benestar Social i de Festes, respectivament.
A partir d’aquesta data, la participació política de les dones ha anat en augment.
Recordem l’aprovació de la Llei Orgànica de 3/2007, de 22 de març, on el títol II, capítol
III, assenta les bases de l’actuació dels poders públics en relació amb la igualtat i
consagra el principi de presència equilibrada d’homes i dones en les llistes electorals i en
els nomenaments realitzats pels poders públics, amb la modificació de la disposició
addicional segona de la llei electoral. La mateixa llei, en el seu article 44 bis, estableix
que s’afegeix un nou article a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General (LOREG).
L’article 44 bis, de la LOREG, indicarà que “les candidatures que es presenten per a les
eleccions de diputats al Congrés, municipals (...) hauran de tindre una composició
equilibrada de dones i homes, de forma que en el conjunt de la llista els candidats de
cadascun dels sexes suposen com a mínim el quaranta per cent”. Així, a partir de 2011 és
una obligació la confecció d’aquestes llistes paritàries o “cremallera”. Tot i que la
presència femenina ha anat en augment, sempre hi ha hagut més homes en la
representació de govern tal com podem veure en el gràfic següent:
Gràfic 34: Regidors i regidores per sexe i període electoral

Font: Ajuntament de Xàtiva. Arxiu. 2021
Nota metodològica: quan una regidora ha entrat per
renúncia d’un regidor s’ha inclòs en el total com a dona.
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Respecte a les competències que han exercit les dones regidores podem trobar les
següents:
Taula 10: Regidores electes segons competències delegades

REGIDORES ELECTES

COMPETÈNCIES DELEGADES

ANY

Consuelo Llopis Roca

Benestar Social

1983

Patricia Chorques Solanes

Festes

1983

Carmen Sanchis Cuquerella

Esports, Joventut

1987

Carmen Sanchis Cuquerella

Esports, Joventut, Turisme

1991

Emília Martínez Climent

Poblats, Annexes, Parcs i Jardins

1991

Marina de la Orden Rodríguez

Subministraments, compres, Medi Ambient

1995

Rosa M. Esteban Miedes

Benestar Social, Majors.

1995

Elisa Sala Baldoví

Consum

1995

Rosa M. Esteban Miedes

Benestar Social, Majors, Sanitat, Consum

1999

María Emilia Soro Perona

Conservatori, Música

1999

Elena Llopis Arnero

Propietats, Museu, Arxiu, Casa de Cultura

1999

Amparo Peropadre Ramos

Informàtica, Comunicacions

1999

María Emilia Soro Perona

Conservatori, Turisme, Castell, Industria, Comerç

2003

Rosa M. Esteban Miedes

Fira i Festes

2003

M. José Masip Sanchis

Benestar Social, Sanitat.

2003

Elena Llopis Arnero

Patrimoni, Museu, Arxiu, Biblioteca, Cultura,
Joventut

2003

M. José Masip Sanchis

Benestar Social, Majors

2007

Yolanda Sipán Sarrión

Sanitat, Dona, Medi Ambient

2007

Mº José Pla Casanova

Conservatori, Turisme, Castell, Desenvolupament
2007
Local
Cultura, Biblioteca, Arxiu, Museu
2007

Rosa M. Esteben Miedes

Fira, Festes, Plaça de Bous

2007

Elena Llopis Arnero

Propietats, Museu, Arxiu, Casa de Cultura

2011

Amparo Peropadre Ramos

Informàtica, Comunicacions

2007

María Emilia Soro Perona

Conservatori, Turisme, Castell, Industria, Comerç 2007

Rosa M. Esteban Miedes

Fira, Festes, Plaça de Bous

María Emilia Soro Perona

María José Pla Casanova
Yolanda Sipán Sarrión

Cultura, Educació
Cultura,
Educació
Sanitat,
Esports

2007
2011
2011

Rosa M. Esteban Miedes

Serveis Socials, Majors, Dona, Promoció Humana

2011

María Emilia Soro Perona

Turisme, Promoció Econòmica

2011

M. José Masip Sanchis

Serveis Electrònics, Comunicacions, Imatge
Corporativa

2011
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REGIDORES ELECTES
Xelo Angulo Luna
Lena Baraza Lorente
Mariola Sanchis del Valle

COMPETÈNCIES DELEGADES
Benestar Social, Majors, Promoció Humana i
Gestió de Centres per a Discapacitats
Joventut
Cultura,
Educació
Turisme,
Seguretat i transports

ANY
2015
2015
2015

Francesca Chapí Albero

Dona i Igualtat

2015

Mº Amor Amorós

Educació

2015

Cristina Suñer Tormo
Mº Pilar Gimeno Calabuig
Xelo Angulo Luna
Lena Baraza Lorente

Urbanisme i prestacions sanitàries
Cultura,
PacsEducació
i Jardins, Edificis Públics, Gestió de Residus
i Medi Ambient
Benestar Social i Cooperació
Cultura,
Educació
Educació,
Participació, Joventut, Dona i Igualtat

2015
2015
2019
2019

Raquel Caballero Pastor

Cultura, turisme i memòria

2019

Mª Remedios Sinisterra
Cariñena

Arts escèniques, conservatori, medi ambient,
gestió de residus urbans

2019

Mariola Sanchis del Valle
Maria Beltran Ferrero

Documentació i política lingüística
Cultura,
Educació
Falles
i Gran Teatre

2019
2019

Font: Ajuntament de Xàtiva. Arxiu. 2021

A més a més, caldria esperar fins 2019 perquè una dona es presentara com a cap de llista
–M. José Pla, en el Partit Popular–. Com veiem, cap dona s’ha ocupat de regidories que
gestionen els pressupostos locals, com Hisenda. És difícil comparar les àrees perquè les
denominacions varien en el temps. No obstant això, hi ha àrees com Benestar Social,
que, excepte en una legislatura, sempre han sigut dones les que les han exercides. La
primera Regidoria de Dona és de l’any 2007, trobant-se al càrrec Yolanda Sipan.
Cal destacar, en 2015, el I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva. Aquest pla, introdueix
la perspectiva de gènere en la gestió municipal, a escala de Recursos Humans. En 2019
es va elaborar el II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, que naixia de l’avaluació del primer, té
39 accions concretes i està dirigit al conjunt de la plantilla treballadora de l’Ajuntament.
En 2016, es realitza un estudi diagnòstic sobre la percepció de la violència de gènere a
Xàtiva, que tot i que compta amb 480 respostes, el mateix diagnòstic assenyala que “per
raons pressupostàries, la mostra no és una mostra aleatòria simple i en conseqüència no
es pot interpretar com una representació estadística de la població de Xàtiva. L’anàlisi de
les dades de l’enquesta ha de ser interpretada com un tast de l’estat d’opinió i de
percepció d’una part de la població”.
No obstant això, algunes de les conclusions a les quals aplega l’estudi són que les dones
pensen que sí que sabrien què fer en el cas de ser víctima d’una agressió sexual o
presenciar una agressió sexual. Així, les persones enquestades afirmen en un 57,8% que
sabrien què fer si una persona fora víctima de violència de gènere i que sabrien on
haurien d’anar en el cas de patir violència de gènere.
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Respecte al coneixement de les activitats realitzades per la Regidoria, s’assenyala com a
més important o coneguda, la campanya de Fira, lliure d’agressions no sexistes, “No és
No” (44,8%) així com l’acte de concentració que es realitza cada dia 25 de cada mes, que
és esmentat un 32,7%.
Xàtiva s’integra en l’any 2017 en la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat. La funció de les
agents d’igualtat és actuar com a dinamitzadores de les xarxes, serveis autonòmics i
locals, incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals,
treballant conjuntament amb altres entitats a nivell municipal i autonòmic.
Xàtiva rebia, en l’any 2018, una distinció a l’Ajuntament com a membre fundador de la
Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, que es va constituir en la
Diputació de Valencià. Aquesta xarxa té com a objectiu lluitar contra la violència
masclista des d’un prisma institucional: les ciutats i, en concret, el seu màxim òrgan de
representació, que són els ajuntaments.
Cal destacar, també, la inauguració en 2018 de la Casa de les Dones, que dona més
visibilitat a les polítiques d’igualtat que s’estan portant a terme des de l’Ajuntament. Així,
la Casa de les Dones és un espai que té vocació d’esdevindre un punt de trobada i la seu
dels serveis i recursos específics i especialitzats adreçats a les dones a banda de ser la
seu del Consell de les Dones per la Igualtat.
En 2019, la Diputació de València premiava l’Ajuntament de Xàtiva, en la quarta edició
dels premis Celia Amorós contra la violència de gènere, pel seu esforç polític i econòmic
en favor de les dones. La creació d’un departament específic d’igualtat a l’inici de la
passada legislatura, l’impuls de les associacions feministes, l’obertura de la Casa de les
Dones en 2018 i la inclusió de la visió de gènere en tots i cadascun dels plecs que aprova
el consistori són alguns dels mèrits que la Diputació assenyala.
També cal destacar que a partir de 2020 hi ha un augment de personal, cosa que
permet la contractació de treballadores i treballadors de forma més estable i duradora
en el temps. Actualment, la Casa de les Dones compta amb una agent d’igualtat, un
treballador social, un psicòleg, una sociòloga i una promotora d’igualtat. Amb aquest
equip multidisciplinari es millora l’atenció i la prestació de serveis.
Analitzarem més endavant quin ha sigut el treball, recursos i accions que s’han fet des
d’aquesta regidoria en les últims anys però val la pena dir que, des de la seua creació, la
Regidoria de Dona i Igualtat ha treballat per tal d’activar una sèrie de polítiques
d’igualtat per tal de convertir Xàtiva en una ciutat de referència en la integració del
principi d’igualtat i de la lluita contra la violència de gènere.

ESTUDI QUALITATIU
Una vegada hem vist la poca representació de dones que hi ha hagut al llarg dels
diferents governs constitucionals també s’han realitzat entrevistes semiestructurades
amb persones representants del grups parlamentaris de PSPV, Xàtiva Unida,
Ciudadanos, Partit Popular i Compromís. L’entrevista s’ha fet a les persones portaveus o a
les persones sobre les quals eixa persona ha delegat les funcions.
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Així, destaca que totes les persones entrevistades pensen, en major o menys intensitat,
que encara existeix una estructura patriarcal interna en els partits polítics. Sembla
evident que si la nostra societat és patriarcal, els partits polítics serien un reflex
d’aquesta. De fet, alguna entrevistada farà referència a eixa necessitat constant d’haver
de demostrar per ser dona, la seua vàlua en el càrrec, cosa que no s’exigeix d’igual
manera als homes.
No obstant això, totes les entrevistades concIdeixen en què la política avança i canvia
com ho fa la societat i que, cada vegada més, la igualtat és vista no sols per a cobrir
expedient sinó que hi ha “una preocupació real” dels partits per a realitzar cada vegada
més polítiques sobre això. Tal vegada per això, les llistes cremallera, tot i a vegades ser
polèmiques, “han aconseguit introduir moltes dones en estructures molt tancades”.
Així, totes les persones entrevistades posen de manifest que quan hi ha més
representació de dones en política, sí que es realitzen polítiques diferents. Al·legant a
una “complementarietat” o, simplement, una “visió diferent” de dones, s’integren en les
polítiques públiques actuacions variades que quan no hi ha dones o el nombre
d’aquestes és molt baix no es realitzen.
Consideren important que es realitze un pla d’igualtat que ajude a aconseguir la igualtat
real entre dones i homes i també que servisca tant per a visibilitzar totes les accions que
s’han dut a terme fins ara com per a millorar-les i crear-ne de noves.

Cada vegada hi ha més dones en
política
Encara hi ha una estructura
patriarcal interna en els partits,
tal vegada reduïda en els partits
més joves

La societat encara transmiteix certs
rols sexistes i patriarcals que poden
ser reproduïts per les persones
representants dels partits polítics.

Es veu la necessitat de crear un Pla
d’Igualtat amb un compromís de
totes i tots.

La consecució de la igualtat i el
desenvolupament de polítiques
públiques dedicades a tal efecte és
una preocupació real tant dels
partits polítics com de la
corporació municipal.

Font: Elaboració pròpia
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ASSOCIACIONISME
Xàtiva compta amb un total de 234 associacions. Són diverses les associacions que
treballen per a assolir la igualtat entre homes i dones. Cal destacar l’associació de
mestresses de casa i consumidores, Tyrius, que naixia en 1979 i suposava un espai propi
de les dones en una societat molt masclista.
No obstant això, també hi ha altres associacions i col·lectius de dona que treballen per a
assolir la igualtat, com ara, Xateba, Associació per la Igualtat i contra la Violència de
Gènere, Fent Camí, Espai Feminista, 5C por la interculturalidad, Col·lectiu Magranes i
Coordinadora Feminista. A més a més, també cal destacar el paper d’altres tipus
d’entitats com ara l’ONGD Creu Roja que, tot i que la igualtat entre homes i dones no és
el seu objectiu principal, sí que es treballa de manera transversal amb perspectiva de
gènere.
Respecte al Consell Municipal de les Dones per la Igualtat de Xàtiva (CMDI), es crea en
l’any 2004. En els seus estatuts es declara que “l’objecte genèric és estimular i canalitzar
la participació de la ciutadania i de les seues associacions en la gestió de les qüestions
referides a millorar la situació i qualitat de vida de les dones a Xàtiva, oferint un espai
més d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació”. Mitjançant aquesta revisió dels
estatus, el CMID serà “l’òrgan propositiu de seguiment i control pel compliment” del
Pacte de la Ciutat Violeta.
Aquest pacte disposa d’un total de 50 accions, de les quals el compliment de govern
legislatiu ha estat “irregular”, segons el mateix Butlletí de Xateba de 2020. Al mes de
maig de 2019 es va començar a realitzar una anàlisi de l’estat del Pacte Violeta però s’ha
vist parat per la pandèmia. En tot cas, abans de les eleccions de 2019 es va presentar una
revisió d’aquest i, actualment, consta de 27 accions. En la proposta s’indica “succeeix que
aprenem de l’experiència, revisem amb mirada crítica els resultats del Pacte subscrit en
el seu moment, assignant la quota de responsabilitat que a cada protagonista correspon
i millorem, finalment, la proposta amb les 27 accions que es proposen, incorporant les
conclusions de l’anàlisi”. Aquestes accions consten d’indicadors d’avaluació així com
l’àrea responsable de la seua realització. Cal dir que per motius de la pandèmia la revisió
d’aquestes propostes s’ha hagut de parar i, actualment, no es disposa de cap informe de
seguiment d’aquestes accions.
En l’any 2019 es va realitzar la presentació de l’Estudi d’Òrgans de Participació de
l’Ajuntament de Xàtiva. Aquest estudi destaca que l’objectiu del Consell de les Dones és
“visibilitzar les dones de la ciutat, donar eixa mirada violeta de la ciutat”. L’estudi
continua dient que, tot i que la Regidoria de Dona i Igualtat convoca les reunions i l’ordre
del dia d’un mode no directiu, sí que hi ha una una manca d’estructura i de límits molt
difusos entre regidoria, el mateix Consell i les associacions que l’integren i això,
juntament amb les reunions massives, fa que algunes persones afirmen que es
convertisquen “les reunions en poc efectives i focalitzades en temes que s’entenen
menors”.
No obstant això, tot i que hi ha coses a millorar, l’informe continua indicant que sí que hi
ha una identificació grupal en el Consell de les Dones i que es dona entre elles una
identitat grupal, un “nosaltres”. Acaba l’informe indicant que “podem diagnosticar que
faria falta una major maduresa com a grup d’associacions que decidiren un objectiu
comú que aconseguirà sobrepassar el sentit de ser de les associacions”.
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ESTUDI QUALITATIU
Per a la realització d’aquest diagnòstic, s’ha establit contacte amb les següents
associacions i col·lectius: Xateba, Tyrius – Associació de mestresses de casa i
consumidores, Espai Feminista, Fent Camí, 5C por la interculturalidad, Creu Roja,
Coordinadora Feminista, Col·lectiu Magranes.
Les persones entrevistades posen en relleu el paper de l’associació o col·lectiu en la
societat, ja que indiquen que la participació és molt important. S’assenyala que “falta
responsabilitat o cultura de participació”, aquesta qüestió, la de la mancança de saber
com participar, sembla estar compartida per totes les persones entrevistades.
S’assenyalarà, a més, que “s’ha de buscar com sumar tots els col·lectius i trobar un espai
comú”, el CMDI podria servir com a plataforma però és difícil perquè no “estem
acostumades” a treballar així i, per tant, s’ha de treballar en “jornades de formació
conjunta”. Aquesta conclusió també aniria en línia amb l’estudi qualitatiu de l’estudi
d’òrgans de participació de l’Ajuntament de Xàtiva al qual hem fet referència
anteriorment.
Respecte a la immigració, alguna entrevistada indica que existeix un prejudici en les
dones, sobretot, d'Amèrica Llatina, de considerar-les incultes. Cal destacar que
l’associació 5C por la interculturalidad ofereix cursos tant d’espanyol com de valencià, i
és una de les activitats que més acollida tenen ja que és molt important conéixer
l’idioma per a poder treballar.
No és objecte d’aquest estudi assenyalar totes i cadascuna de les activitats que es
realitzen des de les associacions, no obstant això, per a totes aquestes, la situació
sanitària ha marcat un abans i un després. De fet se’ns dirà que “ens ha partit per la
meitat”, sobretot, a les dones majors que han patit un empitjorament de les seues
condicions de vida en no poder eixir de casa per ser col·lectiu vulnerable i tampoc poder
disposar del temps que abans dedicaven a l’associació.
En el mateix sentit, una altra entrevistada assenyala que tot i que no s’han massificat les
atencions arran de la COVID19, “sí que hi ha moltes demandes de gent que no ha anat
mai, sobretot gent jove”, a demanar ajuda per la situació. Totes les entrevistades es
mostren preocupades per la conjuntura sanitària i busquen maneres d’adaptar-s’hi.
No obstant això, totes les associacions assenyalen com a punt fort que la societat de
Xàtiva està implicada i hi ha un èxit de participació en jornades importants per al
feminisme com ara el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, o el 25 de novembre, Dia
Internacional contra la Violència de Gènere. A aquest fet es referirà una altra
entrevistada, que indicarà que a totes aquests actes la “gent respon”.
A continuació, s’elabora un DAFO sobre el conjunt de les entrevistes realitzades.
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Falta cultura de participació a
nivell de ciutadania
Costa involucrar gent nova a
participar en associacions

La situació sanitària actual ens
col·loca en una posició d’incertesa.
Hi ha un cert desconeixement
sobre què és el feminisme, que a
vegades es vist com radical, en el
sentit d’extremista.

Capacitat de convocatòria,
sobretot, en dades importants com
ara el 25N i el 8M.
Dins de les associacions, hi ha gent
molt treballadora i disposada.

A nivell polític, hi ha una
preocupació per la igualtat en tots
els àmbits.
El CMDI podria servir com a
plataforma conjunta. Algunes
entrevistades referiran que ha de
ser menys institucional i més
horitzontal
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DIAGNÒSTIC SERVEIS
AJUNTAMENT
DONA I IGUALTAT
Tot i que en l’any 2008 es va realitzar el I Pla d’Igualtat Municipal que tenia vigència fins
al 2011, actualment, Xàtiva no compta amb cap Pla d’Igualtat. De fet, no s’ha realitzat cap
seguiment del pla realitzat en 2008 tot i que sí que es preveia aquest menester en el
mateix document.
Aquest diagnòstic forma part del II Pla d’Igualtat Municipal i, a més a més, també s’estan
fent les gestions administratives per tal de començar a realitzar els pressupostos
municipals amb perspectiva de gènere. Actualment, davant la manca d’informació
d’estadístiques disgregades per sexe, s’està treballant en la recopilació d’aquestes dades
des de tots els sectors de l’Ajuntament amb l’eina disposada per l’equip tècnic de la
Regidoria de Dona i Igualtat.
Respecte a la Regidoria de Dona i Igualtat, el pressupost assignat per a la Regidoria de
Dona i Igualtat ha anat augmentant considerablement en els últims anys. Així, el
pressupost des de 2017 fins a 2020 ha augmentat en un 800%.
Gràfic 35: Pressupost destinat a la regidoria de Dona i Igualtat

Font: Ajuntament de Xàtiva (2020)
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D’aquest pressupost, cal destacar també l’augment en capítol II, de personal. S’ha
contractat, de forma estable i per projecte de quatre anys, a banda de l’agent d’Igualtat
que ja estava incorporada, un psicòleg, un treballador social, una promotora d’Igualtat i
una sociòloga. A més a més, s’ha realitzat una contractació menor de dues empreses,
que aporten dues persones més a la Casa de la Dona, en concret, una persona graduada
en Sociologia i una altra persona graduada en Treball Social, durant els pròxims quatre
anys. Aquest augment de personal permet oferir un servei constant en el temps, la qual
cosa es tradueix en major estabilitat en les atencions i serveis que es realitzen.
A més a més, Xàtiva comptarà amb una oficina de la xarxa de Centres Dona 24h, un
servei depenent de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que ofereix
assessorament i ajuda a víctimes de la violència masclista. Aquest servei va ser anunciat
a principis de l’any 2020 però per motius de la pandèmia encara no s’ha pogut dur a
terme. No obstant això, cal destacar que aquest servei complementarà l’atenció que es
realitza en la Casa de les Dones, que podrà ser ampliada a més localitats.
Així, les atencions realitzades en la Casa de la Dona en l’any 2020 són les següents:
Gràfic 36: Atencions realitzades en la Casa de les Dones

Font: Ajuntament de Xàtiva (2020)

Durant l’any 2020 es va realitzar una escola d’empoderament en línia que tenia com a
punt de partida la necessitat de crear espais de formació, trobada i reflexió amb els
objectius de crear consciència sobre les situacions de desigualtat i discriminació que
pateixen les dones i d’impulsar la participació sociopolítica activa d’aquestes.
D’aquesta manera, en total, l’escola d’empoderament va arribar a 365 dones, que van fer
ús de les activitats següents:
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Taula 11: Activitats d'empoderament de la Casa de les Dones

Càpsules d'apoderament per a l'ocupació
Fes un currículum irresistible
Tutorial: Inscriu-te a Portalemp
Inscriu-te a plataformes de treball
Supera una entrevista de treball
El meu correu

106

Càpsules d'apoderament digital
Taller de Zoom, Skype i Google Duo

26

Espai artístic i Creatiu
Tecnosamarretes, el teu cartell feminista per al 8M

42

Espai TIC
Taller Informàtica Bàsica, Taller Informàtica Mitjà, Taller Informàtica Avançada

127

Escola d'Igualtat
Formació per al personal de nova incorporació a l'Administració local

9

Espai de Masculinitats dissidents
Xarrada violències sexuals i pornografia Agustí Zaragozà en línia

15

Espai de Creixement Personal.
Autoestima

40

Font: Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Dona i Igualtat (2020)

També cal destacar la realització de campanyes de sensibilització com:
"NO ÉS NO"
La campanya «No és no» per unes xarxes socials lliures d’agressions sexistes té com a
objectiu sensibilitzar la població mitjançant les xarxes socials tractant temàtiques com
són el ciberassetjament, la ciberviolència de gènere, el ciberassetjament a menors
(grooming), el sèxting i la sextorsió, etc. Per tal de visibilitzar i erradicar aquests
assetjaments es realitzaran publicacions amb informació sobre aquesta problemàtica
cada dia.
CAMPANYA "REGALA'M IGUALTAT"
La finalitat és sensibilitzar sobre la necessitat de fer un ús responsable i no sexista dels
joguets i del joc per tal de fomentar la igualtat, el respecte i la cooperació. La campanya
consta de guia amb recomanacions, idees i arguments sobre el consum de joguets per
tal de fomentar la coeducació i el pensament crític, vídeo de la campanya i es faciliten
els dibuixos utilitzats en la campanya per a pintar, tot això, amb el lema
#REGALAIGUALTAT
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CAMPANYA "AI, QUINA POR, NO?"
L'objectiu principal és sensibilitzar la gent jove i adolescent sobre la problemàtica
existent que envolta el món de la pornografia convencional i les conseqüències que se'n
deriven de l’ús i abús. Es pretén combatre els problemes educatius, socials, relacionals i
de tecnoaddicció derivats del consum juvenil de la pornografia, facilitant alternatives
saludables per a consolidar d'educació afectiva i sexual de la joventut de Xàtiva.
CAMPANYA "MASCARETA 19"
La situació d'aïllament produïda per l'estat d'alarma augmenta de forma exponencial el
risc de les dones víctimes de violència de gènere. Per aquesta raó les dones que estiguen
patint-la i no sàpien com fer-ho poden fer-ho acudint a la farmàcia del municipi de
Xàtiva més pròxima i demanar la #Mascareta19.
CAMPANYA "ESTIMA'M BÉ"
Estima’m bé és un programa dirigit al conjunt de l'alumnat d'Educació Secundària
Obligatòria, l’alumnat de Batxillerat i FP Bàsica i FP Mitjana. L'objectiu general del
projecte és reduir la tolerància dels i les adolescents cap a les agressions en les relacions
de parella i afavorir l'aprenentatge d'estratègies de resolució pacífica de conflictes. A
causa de les mesures preventives derivades de la crisi sanitària per la COVID19, s'ha
canviat la localització de realització de totes les activitats, i hem passat a elaborar-les per
a dur-les a terme de manera en línia. La campanya s’ha difós a les xarxes socials
municipals: Instagram i Facebook Ajuntament Xàtiva.
XÀTIVA CIUTAT EDUCADORA
Aquesta és la segona edició de la Guia del Catàleg d'Activitats i Serveis de l'Ajuntament
de Xàtiva relacionats amb el món de l'educació, una nova iniciativa emmarcada en
l'àmbit dels objectius de la Ciutat Educadora. Es tracta d'un document dirigit als centres
educatius de la ciutat, amb la finalitat d'oferir tota la informació sobre les activitats de
les distintes àrees municipals posen a disposició de col·legis i instituts, amb l'objectiu de
millorar la coordinació i la informació, així com per a facilitar la planificació d'activitats al
llarg del curs escolar. Així, des de la Regidoria de Dona i Igualtat s’ofereixen un total de
20 activitats.
A banda de les atencions i les campanyes, a les Xarxes Socials es promou i es fan
commemoracions amb dates importants. També cal destacar el projecte de webinaris,
que, en total, va tindre més de 4.200 reproduccions, i que estava compost per aquests:
1-¿Qué quiero que pase con mi vida cuando pase este momento?, per Soraya Soler,
financera i entrenadora (coach).
2-La literatura s'escriu en femení, per Carmen López coordinadora taller de poesia
feminista de Xateba.
3-Noves masculinitats, per Agustí Zaragozà agent d'igualtat, escriptor i filòsof.
4-Eduquem per la igualtat, per Xelo Gómez, mestra de primària i activista feminista.
5-Moda sostenible, per Paula Gorini, fundadora d’Arroparte.
6-Una sexualitat pròpia, per Estel Masó, terapeuta i educadora sexual.
7-Feminismo compasivo, per Susana Gisbert, fiscal especialitzada en violència de gènere,
escriptora i feminista, i Marisa Alemany, professora i escriptora.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Des de l’àrea de Promoció Econòmica es va iniciar en els últims anys els tallers
d’ocupació i escoles d’ocupació subvencionades per Labora. En l’escola d’ocupació
“Xàtiva Treballa 18-19” tenia un alumnat de 10 persones, de les quals, la meitat eren dones
i la meitat eren homes. Les escoles taller “L’escorxador Viu” i “L’escorxador VIU: segona
fase” comptàvem amb un alumnat de deu persones, de les quals, huit eren dones i dos
homes, i tres eren homes i set dones, respectivament.
Igualment, altres programes de foment d’ocupació, com el programa EMPUJU i EMQUJU
que va tindre lloc en el 2019 i 2020 va comptar amb tretze persones (cinc homes i huit
dones) i nou persones (dos homes i set dones), respectivament. Sembla evident, veient
les dades descrites en el mercat laboral, que en tots aquests programes de promoció del
treball són les dones les més beneficiàries, ja que el caràcter estructural d’atur i de
condicions laborals són pitjors per a dones que per a homes.
Respecte a les dades del portal d’ocupació de la ciutat (Portalemp), trobem amb dades
de novembre de 2020, que hi ha 320 homes i 503 dones. Per nivell formatiu, les persones
més majoritàries són les que tenen educació secundària i per grups d’edats, la franja de
25 a 29 anys seria la més nombrosa. De fet, l’atur jove, de persones de menys de 30 anys
apuntades al portal seria 286, la qual cosa representaria el 35% del total de persones
inscrites. No obstant això, les persones ocupades d’entre 30 i 44 anys serien 290, les
persones majors de 45 serien 228 i les majors de 60 de 19. Per motius de l’aplicació
informàtica, no es pot conéixer la distribució per sexes d’aquestes franges de edat. No
obstant això, és cridaner que hi haja tantes persones joves apuntades al portal, en
contraposició de les persones realment apuntades a l’atur. Açò, tal vegada, ens parla que
per a les persones joves és més fàcil inscriure’s en el portal d’ocupació de Xàtiva que en
el mateix Labora, segurament perquè, com ja es comentava en el Pla Jove 2019-2022, hi
ha un desconeixement a l’hora de conéixer els tràmits i els motius per a inscriure’s a
l’atur.
Amb motiu de la pandèmia, l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar el “Reactivem Xàtiva. Pla
director de reactivació social i econòmica de Xàtiva”, l’objectiu del qual és reactivar
socialment i econòmicament la ciutat durant el període de cinc anys que transcorrerà
entre 2020 i 2024, després dels efectes de la pandèmia. Així, tot i que actualment ens
trobem immersos en aquest pla, ja hi ha ajudes i efectes que han començat a funcionar
i, per tant, tenim algunes dades disponibles. Val a dir que el document del Pla està
redactat amb un llenguatge inclusiu i que preveu la concessió d’ajudes directes al
comerç, persones autònomes i pimes afectada pel cessament d’activitat derivat de la
crisi sanitària. Així, d’aquesta ajuda hi ha hagut un total de 276 sol·licituds, 148 per a
homes i 128 per a dones. Respecte a les ajudes municipals concedides per a l’adquisició
de materials de protecció sanitària i EPI, de les 31 sol·licituds rebudes, setze es van
concedir per a homes i quinze per a dones.
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BENESTAR SOCIAL
L’àrea de Benestar Social desenvolupa les prestacions bàsiques dels serveis socials
previstes en la Llei 3/2019, de 2019, de la Generalitat Valenciana, de Serveis Socials
Inclusius de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei afirma que “els serveis socials
valencians, com a estructura destinada a la consecució dels diferents objectius de les
polítiques publiques en matèria de serveis socials, estaran orientats cap a la igualtat,
l’equitat i la promoció de la justícia social, el desenvolupament humà, l’enfocament
comunitari, la perspectiva de gènere i de la infància, la no-discriminació i la igualtat en la
diversitat”.
A Xàtiva cal destacar la dotació pressupostària que s’ha realitzat, sobretot en els últims
anys. De fet, s’ha multiplicat per quatre el pressupost des de 2015 i quasi un 10% entre
l’any 2020 i l’any 2021. Pel que fa a la igualtat entre homes i dones, és necessari conéixer
quins són els serveis que ofereix aquesta àrea ja que ens pot servir per a identificar
accions i programes dels quals homes i dones són persones beneficiàries. A continuació
analitzarem de forma succinta quins són aquests programes i quantes persones se’n
beneficien deixant de banda els programes de dependència, ILSE (intèrpret de llengua
de signes), mesures judicials de medi obert, l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i
Adolescència (EEIIA), ajudes família i menor, per no ser considerats necessaris per aquest
diagnòstic bé pel mateix programa en sí o bé perquè la informació no es troba
disgregada per sexes (tenint en compte que aquesta informació estarà disponible més
avant, amb la incorporació dels pressupostos amb perspectiva de gènere)
Les dones són les encarregades de representar la família en tot allò que té a veure amb
demanar ajuda i assistència. Per això, i juntament amb altres factors estructurals es
produeix el fenomen de feminització de la pobresa. Com hem vist anteriorment, són les
dones les que tenen més dificultat d’accés al món laboral i sobre aquestes recau encara
la part més important de la cura de la llar i les famílies i, per això, són la cara més visible
dels programes de Benestar Social. A continuació analitzarem alguns dels seus
programes i serveis
RENTA VALENCIANA D'INCLUSIÓ
La RVI es tracta d’una prestació social de la Generalitat Valenciana aprovada per a
protegir a persones amb mancança d’ingressos i en risc de vulnerabilitat i d’exclusió
social.
Gràfic 37: RVI sol·licitades i aprovades per sexe i any

Font: Ajuntament de Xàtiva. Regidoria de Dona i Igualtat (2020)
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Com podem veure a la gràfica, les dones són les que més sol·licituds realitzen i, per tant,
també són més beneficiàries de la RVI.
SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)
El Servei d’Ajuda a Domicili està constituït pel conjunt d’accions portades a terme en el
domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d’atendre les seues
necessitats de la vida diària i incrementar la seua autonomia, afavorint la permanència
en aquest en condicions adequades, prestades per entitats o empreses acreditades per
aquesta funció. Les persones ateses en els últims anys segueixen la distribució següent:
Taula 12: Persones ateses en SAD per sexe i any

Any

Homes

Dones

Total

2018

2

32

34

2019

3

38

41

2020

7

18

25

Font: Ajuntament de Xàtiva.
Regidoria Benestar Social. 2021
En 2020 el nombre de persones usuàries del Servei Ajuda a Domicili és inferior, amb
motiu d’implantar-se a escala municipal el SAD per Dependència, per la qual cosa molts
casos són baixa en SAD municipal i també per tindre concedit un recurs del catàleg de
serveis de la Llei de Dependència que és incompatible amb el Servei d’Ajuda a Domicili.
No obstant això, es pot veure que les persones beneficiàries són majoritàriament dones,
òbviament, perquè l’esperança de vida de les dones es més llarga.
PRESTACIONS INDIVIDUALS D'EMERGÈNCIA (PEI)
Les PEI són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar les
situacions en què les persones es poden trobar afectades per un estat de vulnerabilitat
i/o risc d’exclusió social.
Taula 13: Prestacions individualitzades d’emergència per sexe, recurs i any.

2018

2019

Home Dona

Total

Home Dona

Total

Ajuda excepcional/extraordinària

8

13

21

1

7

8

Lloguer

23

101

124

30

108

138

Necessitats bàsiques

4

6

10

1

1

2

Subministrament energètic

77

160

237

42

102

144

Autonomia personal

1

2

3

1

3

4

Total

113

282

395

75

221

296

Font: Ajuntament de Xàtiva. Benestar Social. 2021
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Altres factors estructurals i socials fan que es produïsca el fenomen de la “feminització
de la pobresa”, el qual afegeix al col·lectiu femení un pes superior al de la resta que es
troben en risc d’exclusió social, com les famílies monomarentals, la discriminació laboral,
la discriminació per qüestions ètniques, la carència de suport per a tindre cura dels
familiars que ho necessite´n (dependents i/o xiquets i xiquetes) o les dificultats
econòmiques, especialment en situacions de viduïtat.
T'ACOMPANYE
L'objectiu d’aquest programa, cofinançat per la Unió Europea mitjançant el programa
operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, és
potenciar l’ocupabilitat dels col·lectius vulnerables que presenten un alt índex d'exclusió
social que dificulta accedir als sistemes normalitzats o de formació i ocupació,
fomentant la inclusió i la participació activa i millorant les seues possibilitat per tal de
trobar ocupació.
En els últims quatre anys, se n’han beneficiat un total de 516 persones: 273 dones (53%) i
243 homes (47%). Es treballa a oferir un disseny d’itineraris personalitzat, per tal de
potenciar les capacitats personals mitjançant un acompanyament continuat per a
l’autonomia individual i la presa de decisions. Aquest disseny passa per diferents fases
com són una entrevista d’orientació, disseny i desenvolupament de l’itinerari
individualitzat, orientació sociolaboral i formativa i la prospecció i fase d’intermediació
laboral.
PANGEA
El servei Pangea ofereix informació, assessorament i orientació per al col·lectiu
immigrant, la finalitat d’aquest servei és oferir els recursos de l’Administració i d’altres
entitats que disposen en la matèria. Orientada per a afavorir la integració de la població
immigrant en la societat, afavorint la interculturalitat i la convivència amb la societat
d’acollida. En l’any 2019 va atendre un total de 211 persones (117 dones i 94 homes) i en
l’any 2020 un total de 306 persones (154 dones i 152 homes).
En l’any 2020 es va atendre persones de 41 nacionalitats diferents on les persones
marroquines, hondurenyes, senegaleses i colombianes eren les més ateses i representen
el 57,8% sobre el total d’atencions. D’aquestes, podem veure la següent distribució per
sexes:
Gràfic 38: Atencions més nombroses per nacionalitat i sexe

Font: Ajuntament de Xàtiva. Benestar Social (2021)
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PROGRAMA POLÍTIQUES INCLUSIVES
El programa PI té com objectiu aconseguir el benestar social integral en famílies amb la
integració en el món laboral, oferint un treball com a element estructurant de la vida, de
la integració i del conjunt de relacions socials. L’Ajuntament serà l’ocupador de feina
entorn de les seus instal·lacions, dependències i edificis municipals. Aquest programa
està finançat amb el pressupost municipal de l’Ajuntament de Xàtiva.
Aquest programa es duu a terme des de l’any 2016 i ha anat ampliant-se any rere any per
tal d’assegurar i millorar la qualitat de vida de les persones. Així, actualment compta
amb quatre modalitats: usuaris habituals, diversitat funcional, donar majors de 55 anys i
persones afectades per la COVID19, emmarcat en el Pla Reactivem Xàtiva com a
conseqüència de la pandèmia esdevinguda a partir del mes de març d’aquest any 2020.
D’aquesta manera, se n’han beneficiat un total de 66 persones, de les quals 44 són dones
i 22 són homes.
MENTALIS
El programa Mentalis està format per gent major que necessita d’estimulació cognitiva.
Amb la pandèmia, aquest servei s’ha vist reduït, en ser el col·lectiu major un grup de
persones vulnerables. No obstant això, les dades inicials abans de la pandèmia, indiquen
que un total de 55 persones fan ús d’aquest servei, de les quals hi ha 42 dones i 13 homes.
CENTRE DE DIA ALZHEIMER
Si analitzem aquest recurs podem veure com hi ha més usuaris dona que homes. També
hem de pensar que l'esperança de vida de les dones és major que la dels homes.
Taula 14: Persones ateses per any i sexe

Persones ateses / any

2019

2020

Total

Homes

7

7

14

Dones

32

28

60

Font: Ajuntament de Xàtiva. Benestar Social (2021)

Ara bé, respecte a les persones que cuiden de les persones usuàries també trobem que
hi ha més dones que homes:
Taula 14: Persones ateses per any i sexe

Persones cuidadores

2019

2020

Total

Homes

30

24

54

Dones

56

50

106

Font: Ajuntament de Xàtiva. Benestar Social (2021)

Com veiem, la dona continua sent la persona cuidadora de referència i són les que més
s'encarreguen de la cura de persones majors.
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ESPORTS
En l’àrea d’esport trobem a Xàtiva, amb caràcter municipal, les Escoles Esportives de
Menors, Adults i Piscina Coberta. Aquesta temporada, ha patit canvis, a causa de la
situació sanitària. No obstant això, s’ofereixen a continuació les estadístiques per sexe
d’aquest serveis amb data de finals de novembre de 2020.
Gràfic 39: Escoles esportives per sexe i modalitat esportiva

Font: Ajuntament de Xàtiva. Esport. (2020)

Si analitzem les diferències entre sexes, trobem que l’esport on hi ha més diferència
entre sexes és el de gimnàstica rítmica que continua sent predominantment femení.
Tant en aeròbic com en voleibol la representació femenina seria major i en esports com
atletisme i handbol hi hauria més xiquets que xiquetes. Així i tot, cal destacar que és en
atletisme on més nombrosa és, en termes absoluts, la participació de xiquetes.
Respecte a les escoles esportives de persones adults trobem que en totes les modalitats,
sense excepció, són més dones que homes:
Gràfic 40: Escoles de persones adultes per sexe i modalitat

Font: Ajuntament de Xàtiva. Esport. (2020)
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En les piscines cobertes, però, hi ha majoritàriament homes tant en la modalitat
d’iniciació com en la de perfeccionament:
Gràfica 41: Persones usuàries dels cursos d'iniciació i perfeccionament

Font: Ajuntament de Xàtiva. Esport. (2020)

Ara bé, cal dir que a Xàtiva hi ha molts clubs esportius tant públics com privats dels
quals no tenim accés detallat a la composició de membres (no obstant això, com hem
dit en l’anàlisi de l’àrea de participació, actualment també s’està treballant en la
recopilació d’aquesta informació).
Respecte a les persones que imparteixen tots aquests cursos, hi ha 23 dones i 21 homes.
No obstant això, la Regidoria d’Esports convoca, amb caràcter anual, subvencions
destinades a clubs, associacions esportives i centres escolars de Xàtiva. En les bases
d’aquesta subvenció, s’estipula, concretament en la línia de subvenció c) Activitat
esportiva i social dels clubs i associacions esportives de la ciutat de Xàtiva 2020, es
concedeix ajuda segons el barem que es troba en l’annex IV. En aquest annex veiem que
hi ha un apartat on els clubs tenen més punts per a accedir a la subvenció, en concret, se
sol·licita el “nombre de membres gènere femení, jubilats o diversitat funcional”. Tot i que
no és possible pel motiu que hem explicat abans conéixer la proporció entre homes i
dones en desconéixer el nom total d’esportistes inscrits, sí que podem saber quantes
dones estan inscrites en els clubs i entitats que sol·liciten la subvenció.
Així, el club de voleibol de Xàtiva seria el que més dones tindria (235 segons aquesta
subvenció) seguit del Club de Taekwondo i el Club de Deportes Montaña y Escalada
(amb 82 i 56 persones). També s’ha de destacar que en un esport predominantment
masculí, el Club Xàtiva Futbol Base compta amb 42 dones.
El Consell Esportiu Municipal, òrgan sectorial de l'Ajuntament, està format per 13
persones on hi ha 4 dones i 9 homes.

Nota Metodològica: aquestes estadístiques poden presentar
un marge d’error per la falta d’actualització de la base de
dades. Actualment s’està treballant en la seua actualització
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PARTICIPACIÓ
En el Registre Municipal d’Associacions hi ha un total de 234 associacions.
Actualment s’està treballant des de l’àrea de participació en l’actualització del Registre
Municipal. Amb el nou registre, a més de conèixer quines associacions continuen en
funcionament, podrem conèixer dades sobre el nombre de persones que pertanyen a
l’associació així com el sexe de les persones que formen part de la junta directiva
(presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria) Tot i que no és significatiu,
actualment tenim la resposta de 29 associacions. D’aquestes, la presidència és
lleugerament superior d’homes que de dones (14 homes i 12 dones) però, com hem dit,
hem d’esperar a l’actualització d’aquest registre per tal d’obtindre més informació.

BIBLIOTECA
La biblioteca municipal compta amb secció infantil/juvenil i de persones adultes. En
dades de 2020, hi ha un total de 12.672 persones inscrites, de les quals 7137 són dones i
5535 són homes. Igualment, hi ha 1758 xiquets amb carnet de biblioteca i 1815 xiquetes.
En ambdós seccions el nombre de dones és major que el d’homes. La biblioteca no
compta amb un espai reservat per a lectures de caràcter feministes tot i que sí hi ha
obres d’aquesta temàtica que es poden trobar a la biblioteca. En una de les seues
seccions que es poden veure en la web: http://biblioteca.ayto-xativa.es/es/biografias de
Biografies il·lustres de la ciutat, on es fa un recull de “setabenses il·lustres”, podem
observar que sols hi ha 3 dones: Margarita Agulló, Tecla Borja i Matilde Ridocci.
A tal efecte, cal destacar l’obra “Història de les dones a Xàtiva. Una breu aproximació”
d’Isaïes Blesa, publicada a l’any 2010, on es fa un recull de dones il·lustres a la ciutat de
Xàtiva. Així, en aquest llibre es fa un recorregut de la història municipal a través de la
vida de dèsset dones de la ciutat de Xàtiva. A més a més, en eixe mateix any es va
realitzar una exposició d’aquestes dones al llarg de la història que es va repartir pels
centres i en altres edificis públics.
No obstant això, actualment s’està treballant junt amb la Regidoria de la Dona i Igualtat
en un programa que fomente la igualtat mitjançant les lectures, “Bibliguals”, que
s’espera estiga disponible per al mes de abril.

CULTURA
L’àrea de cultura de l’Ajuntament de Xàtiva és molt extensa i a continuació tractarem
breument d’alguns serveis i programes que es poden trobar en aquesta. En la sala de la
cultura hi ha dues sales, una d’elles funciona sota projecte i l’altra es reserva per a
realitzar exposicions a associacions, entitats i etc. La proporció de persones que
sol·liciten la reserva de la sala d’exposició tant com dels projectes que apleguen a la
persona encarregada sol ser majoritàriament masculina i, per això, hi ha una major
presència d'homes pel que fa a aquestes sales. No obstant això, cal destacar algunes
propostes que s’han realitzat a Xàtiva que tenen com objectiu visibilitzar el paper de les
dones artistes, com ara, “Remor de veus”, que va tindre lloc en febrer de 2020. En aquest
festival, organitzat juntament amb la regidoria de Cultura i la regidoria de Conservatori,
es podia gaudir de concerts de format menut, en espais emblemàtics de la ciutat, que
oferien diferents estils musicals i que tenien la veu femenina com a protagonista.
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El mes d’agost és el mes per excel·lència de la ciutat pel que fa a les festes, realitzant-se
la Fira d’Agost, del 15 al 20. Són diverses les activitats, concerts i espectacles que es
realitzen. Cal dir que des de l’any 2016 té molt d’èxit la campanya contra les agressions
sexistes en espais festius amb tallers per a l’infantessa i l’adolescència. Per a la última
edició de la fira de Xàtiva, la de 2019, a banda del ja tradicional repartiment de polseres i
photocall on les persones poden fer-se una foto amb lemes feministes i en contra de la
violència de gènere, es va realitzar un vídeo amb una cançó cantada per l’artista Gem i
on va participar persones voluntàries de Xàtiva així com diverses associacions. A més a
més, en l’espai d’oci nocturn juvenil d’Al Ras, podíem trobar un Punt Violeta, un espai en
el que s’atén, s’informe i s’ajuda a víctimes de qualsevol tipus d’agressió.
També cal destacar que a l’any 2018 es va realitzar el tradicional llibre de la fira
únicament amb escriptores dones. La publicació, que va ser coordinada per la
investigadora i escriptora Purificació Mascarell, va ser la primera en els seus 73 anys
d’història que ha estat íntegrament escrita per dones. En el mateix llibre s’observa
l’evolució de la presència de les dones en el que ha sigut l’anuari social, cultural i artístic
de la ciutat, escassa fins l’any 2011 i sempre superada per la participació masculina.
El festival "Nits a la fresca" s'ha consolidat amb el temps com un espai cultural i, a més a
més, es destaca que s'han anat incorporant més espectacles familiars pel que és una
bona iniciativa alhora de poder gaudir de la cultura i de la ciutat a més de la família.
En el mateix mes d’agost, també s’organitza una “Mostra de pintors i escultors xativins”
on, en 2020, van participar 30 homes i 11 dones en la modalitat de pintura i 7 homes i 1
dona en la modalitat d’escultura.
També s’entreguen en Xàtiva els Premis Literaris en tres modalitats: Narrativa “Blai
Bellver”, poesia “Ibn Hazm” i Assaig “Carlos Sarthou”. El jurat d’aquest premis el
componen 3 persones i ha estat predominantment masculí però val a dir que des de
2019 s’ha incorporat una dona. El mateix ocorre en el concurs de gravats i en el concurs
de pintura; poc a poc, també, s’han incorporat dones en els jurats dels concursos locals.
En els últims 5 anys, la majoria de premis s’han otorgat a homes però també s’ha de
tindre en compte que la participació d’homes ha sigut majoritària. No obstant això, en
tots els anys, excepte en el 2015, hi ha hagut una guanyadora.
Taula 17: Persones guanyadores dels premis literaris a Xàtiva
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Font: Ajuntament de Xàtiva. Cultura. (2020)

Respecte al concurs de Joves Intèrprets en les quatre modalitats (vent fusta, vent metall,
corda fregada i piano) podem veure que el jurat és majoritàriament femení. De fet, de les
15 persones que estava composat el jurat, 6 són dones i la resta homes. Respecte a les
persones guanyadores, en 2020, no hi ha grans diferències entre sexes. De fet, en l’any
2020, es va entregar a 8 dones i a 7 homes joves.
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També cal destacar el festival “Nits al Castell”, on en l’any 2017 va haver un cartell paritari
(de les quatre actuacions, dues estaven realitzades per dones, Silvia Pérez Cruz i Estrella
Morente). En 2018, de les quatre nits, en una va haver dues cantants dones (Maika
Makovsky i Maria Arnal) i en 2019 apareixia en el cartell una altra cantant (Karen Souza).
Pel que fa a les exposicions i a la "mostra de pintors i escultors xativins", caldria realitzar
actuacions per incrementar la presència femenina. No obstant, es valora positivament,
doncs, l'augment de propostes d'oci familiar, les actuacions específiques per a posar en
valor el paper de les dones a Xàtiva i les campanyes realitzades durant la Fira de Xàtiva
així com l'augment de dones com a jurat dels diferents concursos.

JOVENTUT
Dins de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Xàtiva hi ha dos espais clau. El primer és
la Casa de la Joventut, situada al carrer Montcada, on, a banda de la realització d’una
programació bimestral que conté formació, tallers i activitats, es poden trobar altres
serveis com el d’assessorament formatiu i laboral. El segon és el JOC, Jove, Oci i Cultura,
un espai de 400m2 dotat d’un ampli equipament per a l’ús juvenil com ara jocs de taula,
consoles, portàtils, futbolí, billar, etc.
L’Àrea de Joventut compta amb un Pla Jove (2019-2022) on en la línia 3.2. Valors, es
desenvolupa l’objectiu: “integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de
joventut” i on també s’analitza “l’ús del llenguatge i les nostres comunicacions cap a
l’exterior” així com “formacions realitzades en igualtat de gènere de part del personal
tècnic de la Regidoria de Joventut”.
Així, en les xarxes socials de la Regidoria de Joventut, Infojove, s’utilitza un llenguatge
inclusiu alhora que les persones que treballen en Joventut han realitzat formacions en
matèria de pressupostos participatius i en mediació i resolució de conflictes tal com es
detalla el document “I Avaluació del Pla Jove” que es va aprovar en el Ple municipal de 23
de desembre de 2021. A més a més, aquest document conté tota la informació
segregada pel que fa a la participació de les i els joves en les polítiques i activitats de
joventut. De la mateixa manera, es realitzen informes interns amb caràcter bimensual de
la participació en el JOC i s’ofereixen propostes que van encaminades a assolir una major
igualtat en els espais. En l’últim informe disponible, dels mesos de gener i febrer de 2020
(el JOC va tancar en març de 2020 i continua tancat fins ara per la crisi sanitària), es
destaca que “dintre de la gran escletxa entre xics i xiques a les seccions, sobretot en les
recreatives, el que es podria aplicar per a promoure una major participació d’aquestes
seria la importància que als diferents campionats o tornejos seria recomanable que les
parelles de participants estigueren formades en la majoria del casos per almenys una
xica”.

EDUCACIÓ
Des de la Regidoria d’Educació, des del curs 2018-2019, es proporciona un catàleg
educació als centres educatius amb totes les activitats que des de les diverses àrees de
l’Ajuntament es poden dur a terme.
El catàleg té un total de 79 activitats de les quals 23 activitats s’ofereixen des de la
Regidoria de Dona i Igualtat. Aquestes 23 activitats s’ofereixen en tots els cursos, des de
0-3 fins a Batxillerat i cicles formatius, i s’adapten al nivell formatiu i a l’alumnat. Per
exemple, en Primària es realitzen activitats com “contacontes per la igualtat” que tracta
de transmetre valors no estereotipats i sense rols de gènere, trencant amb els models
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fantasiosos clàssics i donant lloc a la diversitat o “de major vull ser...”, fomentant així la
llibertat d’escollir estudis i professions llunys dels estereotips masclistes. En ESO i
Batxillerat hi ha activitats com “Obri els ulls, l’amor no és cec” on es pretén que l’alumnat
identifique alguns dels mites de l'amor romàntic interioritzats. També es realitza una
escola per a persones adultes i noves masculinitats.
Des d’aquesta regidoria juntament amb la de Promoció Lingüística, es convoca el
Concurs de Redaccions de Nadal i el Certamen de Narrativa Curta en Valencià. Les
persones del jurat de les redaccions de Nadal eren més dones que homes i de l’últim
certamen de narrativa curta en valencià el jurat era mixt.
Actualment, s’està treballant, juntament amb la Regidoria de Benestar Social en un pla
d’absentisme que recollirà dades disgregades per sexe no sols de l’estudiantat
absentista sinó també sobre el seu nucli familiar, la qual cosa permetrà conéixer millor
quina és la seua realitat.

SANITAT
Del total de les atencions de l'UCA de 2020 - Unitat de Conductes Addictives- un 76%
són homes i un 24% dones. D'aquestes, la substància principal a la qual tenen l'addicció
és l'alcohol (37%), seguit del tabac (22%), el cànnabis (19%), la cocaïna (17%), l'heroïna
(4%) i les amfetamines (1%). Les condicions en què es troba l'UCA fan difícil una atenció
de qualitat, salvada, no obstant això, pel personal tècnic. Primerament, la seu, separada
del Centre de Salut, estigmatitza a la persona addicta. Les condicions d'accessibilitat, la
manca de privacitat de les consultes així com les millorables condicions en què
s'arrepleguen les mostres d'orina, són obstacles per tal que les persones usuàries
acudisquen lliurement i d'una manera digna.
La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) atén persones
joves segons el tipus de conducta addictiva i, per als anys 2019 i 2020, va atendre les
tipologies de consum de drogues, noves tecnologies, jocs d'atzar i d'apostes. Val a dir
que, segons tipus de conducta, la de consum de drogues és la majoritària i no hi ha quasi
diferències entre sexes, però en noves tecnologies són els homes els que més pateixen
d'addicció. El III Pla Municipal de Drogodependències assenyala que, pel que fa a les
estadístiques a nivell nacional, "els hòmes tenen una major prevalença tant en el
consum de substàncies legals com il·legals, excepte quant a consum dels hipnosedants
on les dones són el col·lectiu que més consumeix"
Una vegada aquest servei atén persones joves també s'ha preguntat sobre qui és la
persona que fa el tràmit o l'acompanyament d'eixa persona jove i, majoritàriament, qui
l'acompanyava és la mare. Del total d'atencions, en 2020, 67% són acompanyades per
mare o tutora (dona) mentre que la resta ho són per pares o tutors (homes).
Hi ha un estudi de l'any 2012 en el marc del I Pla Municipal de Salut del municipi, 20122014, que destaca els principals problemes de l'entorn com l'alta concentració de pol·len
o la desigualtat de la neteja igualitària. També els problemes d'obesitat, hipertensió o
l'asma en poblacions infantils o l'ús no adequat dels serveis d'urgència i les llistes
d'espera.
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URBANISME
Dels més de tres-cents carrers de Xàtiva, menys de vint porten el nom de dones o
d’entitats i fets relacionades amb les dones. A més a més, el mateix ocorre amb el nom
de places, estàtues i de monuments.
La majoria dels noms de carrers corresponen a dones relacionades amb la religió (santes
o beates) i sols n’hi ha dues que corresponen a història més recent de la ciutat: Tereseta
la Cadirera i Ana Calabuig (Anita la Comare). També cal destacar el carrer de “sufragi
universal” que no menciona la principal precursora d’aquest assoliment, Clara
Campoamor.
L’any 2018, es va tindre lloc formalment al canvi de nom al barri del Carmen, de “Salas
Pombo” a “Lliga de les Dones”. Amb aquesta denominació, segons la Conselleria
d’Habitatge, es pretén fer un homenatge a les dones lluitadores pels seus drets. La
representant de la Lliga de les Dones a Xàtiva, Artemina Botella, va publicar en 1918 un
manifest dirigit a totes les dones de Xàtiva amb la intenció de buscar suports, i ajuntar
forces per a posar les dones autòctones al mateix nivell que les europees.
Respecte als noms d’edificis públics,
com ara els col·legis i els centres
relacionats amb sanitat com els
centres de salut, la majoria són
masculins. De fet, exceptuant els
col·legis de Teresa Coloma i Gozalbes
Vera, aquest últim, que té el nom
d’un matrimoni, tota la resta o son
toponímics (la Costera, Pla de la
Mesquita) o són masculins (Attilio
Bruschetti, Jacinto Castañeda, Josep
de Ribera, etc). Pel que fa als centres
de salut, ambdós tenen noms
masculins
(Centre
d’Especialitats
L’Espanyoleto i Centre de Salut Ausiàs
March) a l'igual que l’hospital Lluís
Alcanyís.
Un altre assumpte que cal tindre en
compte és l’adequació dels parcs i
jardins per ser llocs on pares i mares
passen el temps amb els seus fills i
filles. No obstant això, cal destacar
que, en molts parcs de la ciutat, ens
trobem amb el cartell ací fotografiat.
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El llenguatge inclusiu no existeix i s’al·ludeix al masculí com a universal. No obstant,
sembla que qui acompanya als xiquets o xiquetes és una dona amb vestit, fomentant
l’estereotip sexista.
Cal destacar, altres iniciatives, com la de l’IES Josep de Ribera amb col·laboració amb el
Coornhert Lycuem de Harlem, als Països Baixos, es va procedir a la realització d’un mural
feminista en un accés del Gran Teatre:

També, des de l’Associació de Pintores i Pintors Josep de Ribera, juntament amb Xateba,
es va realitzar un altre mural “A Xàtiva les dones pintem”:
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COMUNICACIÓ
Respecte a la comunicació i l’ús del llenguatge no sexista i inclusiu hem analitzat el
portal www.xativa.es i les xarxes socials que té disponibles l’Ajuntament.
Així, dins de l’apartat d’actualitat municipal, en data 12 de febrer, podem trobar notícies
on aquest llenguatge sí que es patent, com per exemple, “una plaça d’inspector/a” o
“dotar d’experiència els i les estudiants”. Ara bé, hi ha altres notícies que manquen
d’aquest llenguatge inclusiu, com “els hostalers podran rebre...” en compte “d’hostalers i
hostaleres” o “persones dedicades a l’hostaleria”
Al mateix web, dins del programa “Reactivem Xàtiva” tot i que el document del Pla està
realitzat amb un llenguatge inclusiu al web encara trobem “ajudes a la contractació
d’aturats” o “ajudes directes al comerç, autònoms i pimes” i no “persones aturades” i
“persones autònomes”.
Pel que fa a l’apartat “Seu electrònica” dins dels “catàleg de tràmits” com “sol·licitud
d’accés a la informació pública pels ciutadans” o “sol·licitud de baixa en el padró
municipal d’habitants per canvi de residència d’estrangers que es traslladen a
l’estranger”, en compte de “ciutadania” o “persones estrangeres”. En la carpeta
electrònica “mitjançant aquesta secció podrà consultar l’estat dels expedients amb els
quals s’haja relacionat en qualitat d’interessat o de tercer”.
En l’Àrea de Cultura es realitza una “mostra de pintors i escultors” i no de “pintores i
escultores” i també es va realitzar un homenatge als “herois de la pandèmia” i no “a les
heroïnes” (tot i que, en aquest cas, a l’Àrea de Sanitat hi ha més dones que homes).
Igualment, en l'àrea d'esports la campanya és "esports per a adults" i no per a "persones
adultes" o "adults i adultes".
Respecte a les subvencions que es concedeixen de part de l’Ajuntament hem detectat
una manca de llenguatge inclusiu. Per exemple, “les persones o les mercantils
beneficiaris hauran de reunir els següents requisits: a) ser autònom (no autònoma) o
empresa” en el marc d’ajudes del programa Reactivem o la “convocatòria d'ajudes de
transport a alumnes residents a Xàtiva, que cursen estudis universitaris de grau, formació
professional de grau superior o música/dansa de grau superior fora de la ciutat, curs
2020/2021”.
En definitiva, tot i que hi ha esforços per a adaptar el llenguatge i fer-lo més inclusiu
encara hi ha articles, cartells, subvencions i actes que manquen d’aquesta perspectiva de
gènere.
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Segons la llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Integral contra la
Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, s’entén per violència
contra la dona “tot comportament d’acció o omissió pel qual un home infligeix a la dona
danys físics, sexuals, psicològics i/o econòmics basats en la pertinença d’aquesta al sexe
femení, com a resultat de la situació de desigualtat i de les relacions de poder dels
homes sobre les dones; així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació
arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada”.
En l'any 2005 s'aprova el Protocol Municipal de Violència de Gènere en Xàtiva. Des d'eixe
moment, es forma una comissió de seguiment del protocol composta per la regidora de
Dona i Igualtat, per la jutgessa titular del jutjat de 1ª Instància e Instrucció nº 2 de Xàtiva,
per un inspector de la Policia Judicial, pel cap de la Policia Local i membres de l’antic
grup DAMA (grup operatiu especial per a l’acompanyament de dones víctimes de
violència de gènere de la Policia Local); pel capità de la Guàrdia Civil, per distintes
persones integrants del servei de Benestar Social, per la direcció del servei de Salut
Pública, la supervisora d’urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís i el responsable del
protocol contra la violència de gènere del centre de salut; per un membre del gabinet
psicopedagògic en representació del Consell Escolar, per l’agent d'Igualtat de
l'Ajuntament i per una representant de Xateba.

SERVEIS CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
L'atenció a dones en situació de violència i el desenvolupament dels dispositius
necessaris per a la protecció i recuperació integral de la dona i la dels seus fills o filles és
un dels eixos de treball prioritaris de les polítiques d'igualtat. S'articula a través del
circuit contra la violència de gènere, en què diversos serveis municipals intervenen de
manera coordinada a partir del protocol municipal contra la violència de gènere. El
circuit contra la violència de Xàtiva està constituït per la Casa de les Dones, Serveis
Socials Municipals, Policia Local, Policia Nacional, i Jutjats i es coordina a través de la
Comissió de Protocol contra la violència de gènere.

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
Les funcions davant les situacions de violència masclista són de prevenció, detecció,
informació i acollida, atenció, coordinació amb altres organismes i serveis, derivació i
seguiment.
Els serveis socials municipals assumeixen l’allotjament d’urgència de la víctima i dels
seus fills o filles quan siga necessari, per gestions d’urgència social i/o de seguretat i
gestionen l’accés a recursos específics d’atenció a les dones en situació de violència
(cases d’acollida, ajudes econòmiques individualitzades,...)
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CASA DE LES DONES
És un servei específic per a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament
des d’una perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la ciutat, especialment
en aspectes relacionats amb la violència masclista.
Coordina els diferents recursos municipals que formen part del circuit contra la violència
de gènere.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A
LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE (ATENPRO):
És una modalitat de servei que, amb la tecnologia adequada, ofereix a les víctimes de la
violència de gènere una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida
a les eventualitats que els puguen succeir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i
independentment del lloc on es troben.
D’altra banda, aquest servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació
telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones que corren el perill de patir
violència de gènere puguen entrar en contacte, davant de situacions d’emergència, amb
un centre atès per personal preparat específicament per donar una resposta adequada a
la crisi plantejada, siga per part del mateix centre o mobilitzant altres recursos humans i
materials, propis de l’usuària o existents en la comunitat. El contacte amb el Centre
d’Atenció es pot establir en tot moment i des de qualsevol lloc, només prement un botó
i en la modalitat de “mans lliures”.

POLICIA NACIONAL (UFAM)
Servei policial integral, que presta una atenció especialitzada i personalitzada a les
víctimes de violència de gènere i domèstica, així com a qualsevol víctima de violència
sexual, des del moment en què es té coneixement de la "notitia críminis", tant per a
l'atenció, recerca i repressió del fet, com per a la protecció de la víctima.

POLICIA LOCAL
Acompanyament, assistència, informació de tots els recursos. i protecció de les víctimes.
S’ofereix un telèfon a les víctimes operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any. També
realitzen xerrades a l’alumnat de secundària sobre la violència de gènere.

GUARDIA CIVIL
Assistència i protecció a les dones víctimes de violència de gènere en tot el terme rural de
Xàtiva, així com en les tres pedanies.

OFICINA ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DEL
DELICTE (OAVD)
La finalitat de les Oficines és prestar informació, assistència i/o atenció coordinada a
víctimes de delictes, testimonis i persones en situació de risc, com a conseqüència del seu
contacte circumstancial amb el delicte.
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Les oficines presten una assistència integral i especialitzada que comprèn atenció
jurídica, psicològica i social duran tot el procediment i inclús després de la seua
finalització. També promouen mesures de justícia restaurativa, els recursos tendents a
garantir la seguretat de les víctimes i actuen, a més, com a punt de coordinació de les
ordres de protecció de les víctimes de violència domestica i de gènere que adopten els
òrgans judicials de la Comunitat.

CENTRE DONA RURAL 24 HORES
Recurs públic gratuït. La finalitat del qual, és procurar atenció integral a les dones
víctimes de: Maltractaments físics i/o psíquics, agressions sexuals, abusos sexuals,
assetjament sexual. L'atenció és prestada per un equip multidisciplinari format per
treballadores socials, psicòlogues i advocades a través del Servei d'Atenció directa o del
Servei d'Atenció Telefònica 900.58.08.88.

CENTRES RESIDENCIALS ESPECIALITZATS
EN L'ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Els Centres Residencials són serveis especialitzats en l'Atenció Integral de Dones
Víctimes de Violència de Gènere, on s'acull a dones víctimes de maltractaments, bé soles
ben acompanyades de les seues filles i fills menors, amb la finalitat de prestar-los una
ajuda psicològica i social, facilitant-los els mitjans bàsics que els ajuden a superar la
situació de violència patida.
L'accés de les dones als mateixos és sempre a través de la valoració dels professionals de
la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, que formalitzen les seues propostes a la Direcció
General de Família i Dona i a les direccions territorials corresponents

JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
NÚM.2
Els jutjats de violència sobre la dona tenen competència, en l’àmbit penal, per conèixer de
la instrucció de les causes per delictes de violència de gènere.
En l’ordre civil, els jutjats de violència sobre la dona poden conèixer d’assumptes relatius al
dret de família i de jurisdicció voluntària, quan alguna de les parts del procés civil siga
víctima dels actes de violència de gènere o siga imputada com autora, inductora o
cooperadora necessària en la realització d’actes de violència de gènere.

JUTJAT DE GUÀRDIA
El Jutjat de guàrdia rep diàriament totes les denúncies dels delictes comesos i on es reben
els detinguts. El jutge de guàrdia és qui pren declaració als detinguts i qui decideix si
queden en llibertat o no. Es tramiten les denúncies i llavors es distribueixen entre els
jutjats. Cada jutge fa guàrdies de vint-i-quatre hores, amb permanència física als jutjats, de
tal manera que queden coberts tots els dies de l’any.

TORN D'OFICI
Aquest torn ofereix ajuda immediata a la víctima de la violència, tant en el procediment
civil com en el penal que es deriven de la situació de maltractaments. Hi ha dos tipus
d’assistència jurídica especialitzada:
Torn d'Ofici de Guàrdia: Diàriament hi ha un/a advocat/ada de guàrdia localitzable les 24
h. Davant d’una petició judicial d’assistència jurídica a una víctima de maltractaments
s’han de presentar al jutjat de guàrdia corresponent per tal d’oferir assistència lletrada
immediata a la víctima.
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Torn de designes immediates: El Col·legi d’Advocats davant una petició d’un/a
advocat/ada per assistir a una víctima de violència domèstica realitza designes
immediates d’advocats/des especialitzats/des que hauran d’assistir a la víctima en un
termini màxim de 24 hores des de la notificació de la designa. L’assignació de persones
lletrades del torn es realitzarà tenint en compte el criteri de proximitat geogràfic del
domicili on es trobe la víctima.
Accés: En un primer moment qualsevol víctima de violència domèstica té dret a
l’assistència jurídica especialitzada d’un/a advocat/ada del torn de guàrdia o del torn de
designes immediates. Abans de presentar denúncia ho pot sol·licitar a la Comissaria de
Policia, i en aquest cas l’advocada o advocat s’hi personarà en el mínim de temps
imprescindible.

ESTADÍSTIQUES
La violència de gènere és la manifestació més greu de la desigualtat entre homes i
dones. Des de que va començar a haver registres oficials, en 2003, ja hi ha més de 1000
dones assassinades per homes, en 2021.
Gràfic 42: Nombre de dones víctimes mortals per violència de gènere en Espanya

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

A partir de l’any 2010 hi ha un descens en el nombre de dones assassinades però
aquestes dades continuen inacceptables. En els últims cinc anys, una mitjana de 34
dones van ser assassinades, més de 2 dones mortes a mans de la seua parella o exparella per mes en Espanya. S’ha de destacar el repunt de dones assassinades en 2019. A
més, des de 2013 es recullen també estadístiques de fills i filles que es queden orfes. En
total uns 304 fills o filles van quedar orfes des de 2013, data en què comença a
arreplegar-se estadísticament aquest indicador.
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És important indicar que qui perpetua aquests assassinats sol ser la parella (i no la ex
parella o la parella que està separant-se) contràriament a l'imaginari col·lectiu d'home
que no pot estar amb la parella que ell vol. Des de l'inici del recull estadístic en l'any
2003, podem trobar aquesta distribució.
Taula 15: Dones víctimes per violència de gènere segons la seua relació

Nombre dones víctimes per
violència de gènere
Ex - parella

236

Parella

667

Parella en fase de separació

178

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

L’edat majoritària dels agressors és de 31 a 40 anys com podem veure en la següent taula:
Gràfic 43: Tram d'edat de l'agressor

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)
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Per edat de la dona víctima, també el grup més majoritari és del de 31 a 40 anys:
Gràfic 44: Tram d'edat de la víctima

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

Pel que fa a la província de València, el total de dades mortes des de 2003, ascendeix a
59, sent l'any 2004 el pitjor, amb la mort de 8 dones.
El Ministeri d'Igualtat, per mitjà de la Delegació de Govern contra la violència de gènere
es va posar a disposició el número de telèfon 016, que ofereix servei telefònic
d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere. Tot i que no és
possible conéixer aquest indicador a escala municipal, sí és possible conéixer-lo a escala
de província. Així, per a la província de València trobem un clar augment des de 2007,
any que es va començar a oferir el servei, fins ara. No obstant això, el pic més alt de
cridades al 016 el trobem entre els anys 2015 i 2017 i, després ha anat descendint per a
tornar a pujar lleugerament l'any 2020.
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Gràfic 45: Telefonades pertinents al 016 de la província de València

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

Com veiem, quasi el mateix nombre de telefonades es van realitzar a l’any 2018 i 2019,
per augmentar en el 2020 Si analitzem les telefonades per mesos i comparem els dos
últims anys ens trobem amb aquesta distribució:
Gràfic 46: Telefonades realitzades per mesos al 016 en 2019 i 2020 en provincia de València

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)
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Tot i que al mes de gener i febrer ja hi havia més telefonades en 2020 que en 2019
podem veure com en març hi ha un descens per a després augmentar abruptament en
abril. El confinament domiciliari de març, en el context de la pandèmia per COVID19, va
fer que moltes dones convivien amb el seu agressor sense possibilitat d'eixir a l'exterior.
Les dades ens parlen de què en març realitzar aquestes cridades era molt difícil per la
falta d'espai personal, però també de què hi ha situacions que es van anar agreujant i
van desembocar en més necessitat d'ajuda en els mesos posteriors al confinament (des
d'abril fins a agost).
No obstant això, caldria preguntar si aquest augment de telefonades ha desembocat en
més denúncies de violència de gènere. Ara bé, si atenem a les dades de denúncies
realitzades per violència de gènere hem de tindre en compte que a data 1 de febrer no
és possible obtenir les dades totals de l'any 2020 doncs sols estan disponibles les
corresponents fins al tercer trimestre de l'any 2020. Per això, estudiarem l'evolució fins a
2019 i després compararem aquest els tres primers trimestres de cada any.
Gràfic 47: Nombre de denuncies realitzades per violència de gènere en província de València

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

Podem veure que, a partir de 2014, hi ha un augment de denúncies interposades per
violència de gènere. Denunciar es va convertint en un recurs al qual accedeixen més
dones i, per descomptat, les polítiques i la visibilitat de la violència de gènere són
indispensables perquè es genere aquest augment. Ara bé, si analitzem el nombre de
denúncies realitzades en els tres primers trimestres de l'any, podem veure que en 2020
hi ha un lleuger descens. És a dir, de moment, malgrat la pandèmia – o tal vegada, per
aquesta- l'any 2020 està trencant la tendència d'augment de denúncies des de 2015.
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Gràfic 48: Nombre de denúncies realitzades per violència de gènere en la província de València
en els tres primers trimestres (de gener a setembre)

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

Com podem veure, hi ha una tendència com la de l'estat espanyol, on a partir de l'any
2015 el nombre de denúncies per violència de gènere augmenten. Una altra vegada, no
es disposa de les dades de l'últim trimestre de 2020 i, per això, primerament es
mostraran les denúncies realitzades fins a l'any 2019 i després una comparació dels tres
primers trimestres de l'any.
Tot i que no és possible obtenir dades de denúncies realitzades per dones de Xàtiva sí
disposem de les que pertanyen al partit judicial de Xàtiva. Així, per a cada any trobem
aquesta distribució:
Gràfic 49: Nombre de denúncies realitzes per violència de gènere en el partit judicial de Xàtiva

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)
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Com veiem, en tots els casos, l’any 2019 va ser l’any en què més denúncies es van produir
per violència de gènere. Inclús si analitzem les dades per trimestre, no hi ha un augment
significatiu en el tercer trimestre (després del confinament domiciliari) en tot l’any 2020
ni comparat amb l’any 2019.
Gràfic 50: Denúncies efectuades per Violència de Gènere en partit judicial Xàtiva ens els primers
tres timestres de l'any (de gener a setembre)

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)

Com podem veure, hi ha una tendència com la de l'estat espanyol, on a partir de l'any
2015 el nombre de denúncies per violència de gènere augmenten, però la situació de la
crisi sanitària no desemboca en més denúncies l'any 2020. De fet, comparats 2019 i
2020, les denúncies han sigut menors en cada trimestre.
Gràfic 51: Nombre de denúncies realitzes per violència de gènere en el partit judicial de Xàtiva en
els tres primers trimestres de l’any 2019 i 2020

Font: Delegació de Govern contra la Violència de Gènere (2021)
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Així, podem veure com tot i que hi ha hagut més telefonades en juliol agost i setembre
al 016, aquestes no s'han traduït en un augment de denúncies interposades per violència
de gènere, almenys amb les dades disponibles fins al moment.
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha creat una Xarxa d'Oficines
d'Assistència a les Víctimes de Delicte (OAVD), un servei que dona atenció
personalitzada, integra i reparadora a totes les víctimes del delicte. En Xàtiva, segons
dades de la mateixa oficina, l'any 2019 es van tramitar 247 expedients i a l'any 2020 es
van tramitar 70 expedients, molts menys que en l'any anterior. La pandèmia, l'any 2020,
ha suposat un trencament de tendència amb les denúncies realitzades però no amb el
nombre de telefonades al 016.

ESTUDI QUALITATIU
Analitzar la violència de gènere amb dades potser no siga suficient per a arribar a la gran
complexitat que aquesta violència suposa ni per conéixer, de manera més local, quines
són les vivències, expectatives i serveis que s'ha destinat a aquestes dones víctimes. Per
això, s'ha decidit la realització d'entrevistes a dones víctimes de violència de gènere així
com a la mateixa tècnica que atén aquestes situacions.
S'ha considerat la realització de l'entrevista a aquestes tres dones per diversos motius:
primer de tot, totes les dones estaven disposades a compartir la seua difícil experiència
amb una persona desconeguda. A més a més, era necessari que aquestes dones ja
sentiren que llunyana aquesta situació, per tal de no generar cap classe d'incomoditat a
la dona entrevistada.
Cal dir que la xacra de la violència de gènere no té una víctima tipus. De fet, les tres
dones pertany a diferents classes socials. No obstant això, sí que hi ha certes semblances
en el cicle de la violència de gènere: acumulació de tensió, explosió i reconciliació o
"lluna de mel". I, sobretot, abans de tot açò comença un procés lent però devastador,
conegut com a llum de gas.
La violència física és la punta de l'iceberg d'un abús subtil i manipulador i on la víctima
quasi mai és conscient que està sent maltractada. A més a més, les dones són anul·lades
i, per culpa de l'agressor moltes deixen la seua feina per dependre econòmicament d'ell,
el que posa a les dones en una situació de dependència, més encara, quan aquestes
tenen fills o filles.
Per a les tres entrevistades, el tracte amb la policia nacional va ser l'adequat i es van
sentir acompanyades en tot moment. Però moltes vegades, com ve explica l'Agent
d'Igualtat, "amb la denúncia comença un altre calvari: l'exposició pública i el sentiment
de culpa". De fet, totes les dones entrevistades assenyalen que, al principi, el sentiment
de culpa és doble. Per una part, l'home culpabilitza de totes les agressions a les dones –
"mira el que m'estàs obligant a fer"- i quan aquestes trenquen – i se n'adonen – del que
estan vivint, també se senten culpables per haver-ho permés.
No obstant això, reconeixen que es tarda molt a denunciar perquè no eren conscients de
tot el que estaven passant. Per a això, s'ha de començar a realitzar campanyes de
visibilització en la infància i, sobretot, en l'adolescència per poder de tindre eines i saber
com actuar davant d'un maltractador i també, en el cas dels homes, per no ser-ho.
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Per això, des de la Regidoria de Dona i Igualtat, es realitza, un procés d'acompanyament
quasi integral. Quan és necessari l'assistència psicològica, el psicòleg del centre realitza
teràpia. Com el psicòleg del centre està en la Casa de les Dones des de 2020, abans
aquesta atenció es realitzava mitjançant altre personal de l'Ajuntament, com la
psicòloga del EEIIA.
A més, cal dir que la comunicació amb aquest servei és essencial quan hi ha fills o filles
dins de la parella. Per una banda, els fills moltes vegades assumeixen els rols de
maltractadors i les filles el patró de submissió. Per tant, és necessari una orientació
psicològica per a tractar a eixos fills o filles que han sigut conscients de la situació
violència però també per empoderar a les mares.
Tot i la situació de la pandèmia, la Casa de les Dones ha continuat els seus serveis – tot i
que, en la primera onada, es va realitzar de manera telefònica -. Actualment, el psicòleg
realitza teràpia tant psicològica com grupal. La teràpia grupal que es realitzava abans de
la pandèmia, grups de dones supervivents, ha sigut una experiència molt important per
a les persones entrevistades perquè "em va fer sentir que no estava sola passant per tot
això".
Conèixer altres dones que estan passant per una situació molt pareguda els ajuda a
llevar-se eixe sentiment de culpa i a entendre la situació per la que estaven passant. Una
constant que diuen és que necessitaven "retrobar-se a elles mateixa" i això sols és
possible mitjançant suport. En eixe sentit, la Casa de les Dones sovint es vista com un
refugi.
L'agent d'igualtat referirà que moltes vegades és difícil que les dones denuncien,
sobretot, quan hi ha un maltractament psicològic, perquè aquest és més difícil de
demostrar que el físic. Així i tot, s'ofereix assessorament i ajuda tant per a dones que
denuncien com per a dones que no ho fan, sempre encoratjant-les a fer-ho. Les tres
entrevistades assenyalen que l'atenció que s'ha realitzat des del servei ha sigut molt
bona tant pel que fa a l'Agent d'Igualtat com a la resta de personal, però que és
necessari més conscienciació en l'àmbit social i més educació en tots els àmbits.
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ENQUESTA QUANTITATIVA
Per a realitzar aquest diagnòstic hem realitzat també una enquesta quantitativa al
conjunt de la població.
Univers objectiu: Població resident a Xàtiva major de 16 anys.
Tipus d’enquesta: A peu de carrer. Des de desembre a primera setmana de gener. Amb
la col·laboració de CIPFP La Costera (PROMIG). Després, via whatsapp.
Tamany de mostra: 860 enquestes realitzades. No obstant això, les respostes de les
dones eren molt superior als dels homes, trencant la proporcionalitat. Per tot això, la
mostra final a efectes de tabulació d’informació és de 590 distribuides segons criteris
representatius:
Taula 18: Enquestes realitzades

Total

Menors de 30

30-44

45-60

Majors de 60

Homes

287

55

76

84

72

Dones

303

53

75

88

87

S’ha eliminitat 280 enquestes del total. S’ha decidit eliminar aquestes perquè han sigut
les realitzades per WhatsApp i no les del peu de carrer per considerar que aquestes
últimes podrien atendre a una realitat més diversa.
Questionari: S’ha realitzat un questionari de 56 preguntes. El temps mitjà de resposta ha
sigut de 12 minuts.
Marge d’error mostral: +/- 2
Interval de confiança: 95%
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DEMOGRAFIA
Com veiem a la gràfica, l’estat civil de la majoria de les persones enquestades és el de
matrimoni. Ara bé, hi ha més homes solters que dones.
Gràfic 52: Estat civil per sexes

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Per nivell d’estudis i sexe trobem diferències entre homes i dones. Així, on hi ha més
diferència porcentual és en persones que no tenen la ESO finalitzada, on hi hauria més
homes, i després, amb nivell d’estudis de grau o llicenciatura, on serien majoritàriament
les dones. Cal dir que en els altres nivells la diferencia és molt baixa (no supera els dos
punts) excepte en el nivel d’estudis encara més alt, el de màster i doctorat i són les dones
les que el tindrien més alt.
Gràfic 53: Nivell d'estudis per sexes

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Com veiem, si analitzem les dones que estan estudiant segons grup d’edat i sexe, veiem
com són les menors de 30 anys les que estan realitzant estudis de màster, tal vegada
eixa és la raó per la qual en la gràfica anterior eren les dones d’aquesta franja d’edat les
que més estudis de batxillerat i CFGS tenien però moltes d’elles encara continúen
estudiant.
Gràfic 54: Dones per grup d’edat i nivell d’estudis

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

A més a més, de les dones que estan estudiant majors de 60 anys, la majoria estan
realitzant estudis d’ESO i bàsics, una vegada hem vist anteriorment que són les que
menys estudis reglats tenen.
Respecte al nombre de fills o filles, podem veure com a menys edat, menys
descendència. Açò va en linia amb el diagnòstic demogràfic on ja veiem que les dones
cada vegada tenen menys fills o filles. Aquest, juntament amb l’augment del nivell de
vida, ens parla de societats envellides demogràficament.
Gràfic 55: Mitjana de fills o filles per grup d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Si analitzem la relació entre el nivell d’estudis i l’autoposicionament polític podem veure
que existeix una tendencia: a major nivell d’estudis, menor és el nombre de filles o fills.
Igualment, quan les dones se situen més a l’esquerra de l’autoposicionament polític
també tenen menys descendencia. L’augment d’oportunitats formatives i d’accés per a
les dones, juntament amb la incorporació d’aquestes en el món laboral junt amb les
dificultats de conciliació resulten en un descens de la maternitat. De la mateixa manera,
sembla haver certa relació entre l’autoposicionament polític i el nombre de fills i filles,
segurament, pel trencament amb l’estereotip de familia tradicional pròpia d’ideologies
més conservadores (i, per tant, amb tendència a la dreta)
Gràfic 56: Mitjana de fills o filles i autoposició política
(sent 0 extrema esquerra i 10 extrema dreta)

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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MERCAT DE TREBALL
Respecte a la situació laboral de les persones entrevistades, la majoria d’aquestes es
troben treballant. No obstant això, són majoritàriament els homes el que treballen, són
autònoms o són pensionistes. Sols les dones superaran als homes al trobar-se en situació
d’atur.
Gràfic 57: Situació laboral de persones entrevistades per sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Respecte a les persones aturades, podem veure en la següent gràfica que, en totes les
franges d’edat sense excepció, són les dones les que més declaren que estan en l’atur
(sols s’ha considerat a les persones que assenyalaven la opció “estic en atur”, deixant fora
“no busque treball” per conèixer així la distribució de persones actives). Com veiem, la
diferència més gran es troba en les dones joves (més d’un 13%). No obstant això, segons
les dades econòmiques proporcionades pel LABORA i que ja hem vist prèviament, l’atur
registrat de persones joves menors de 30 anys és quasi el mateix entre homes i dones.
Aquesta diferència es pot donar perquè hi haja dones que busquen feina activament
però que no estan registrades en el LABORA.
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Gràfic 58: Persones aturades per edat i sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Del total de persones ocupades, podem veure, per trams d’edat i sexe que són els homes
en totes les franges d’edats els que més accés al món laboral tenen. Aquesta informació
és un mirall de les dades del LABORA que s’han treballat en la part d’anàlisi demogràfic.
El mateix ocorre quan preguntem sobre el tipus de contracte i la jornada: les dones
tenen treballs més precaris que els homes, amb més jornades parcials i contractes
temporals que els homes.
Gràfic 59: Jornada parcial per sexe i edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Gràfic 60: Tipus de contracte dones (temporal/indefinit) per edats i sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
Gràfic 61: Tipus de contracte homes (temporal/indefinit) per edats i sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

A més a més, cal destacar que les persones menors de 30 anys tenen més de la mitat de
contractació temporal que indefinida (i, en el cas de les dones joves, aquesta
contractació temporal és superior als homes joves).
Si analitzem quin és el percentatge de persones que respon que el seu treball està
d’acord amb el seu nivell d’estudis, veiem com, en nivells de formació d’ESO i de CFGM
un major percentatge d’homes indicarà que el seu treball sí ho està. Quan els estudis
son superiors, un 43,5% de dones afirma que existeix concordança entre el nivell
d’estudis i el seu treball. No obstant això, en nivells formatius més baixos soles un 19%
afirmaran que el seu treball està amb línia amb els seues estudis.
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Gràfic 62: Concordança treball amb nivell d'estudis segons sexe i estudi

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Respecte a qui aporta majors ingressos a la llar, entre les diferents opcions de resposta,
s’ha procedit a agregar-les per sexe. Així, trobem la següent distribució:
Gràfic 63: Qui aporta majors ingressos a la llar segons sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Com veiem, quan és la dona qui contesta a aquesta pregunta, en major mesura
afirmarà que és la seua parella o son pare (sobretot en el cas de persones joves). Quan
són els homes qui responen, sols un 28,6% afirmarà que la seua parella aporta més
ingressos. A més, sols en un 16,4% dels casos totals, cobren el mateix homes i dones.
Val a dir que, quan aquesta pregunta es realitzava a persones que tenien una parella del
mateix sexe, quedava reflexat en les observacions i s’ha tractat de la mateixa manera
que tota la resta, afegint la resposta pel sexe de la seua parella.
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A la pregunta, quin és el grau de dificultats que tens de treballar amb realitzar les
tasques de la llar, la cura pròpia, la cura de xiquets o xiquetes, la cura d’altres persones
dependents, les tasques de la llar i el oci, de 0 a 10, sent 0 “no em costa res compaginar”
i 10 “em costa molt compaginar/no puc fer-ho” veiem diferències entre ambdós sexes:
Gràfic 64: Dificultat de compaginar per sexes

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Com veiem, en totes les àrees les dones troben majors dificultats per compaginar que
els homes. Per a ambdós sexes, la cura de persones dependents és el més dificultós,
però ho és en major mesura per a les dones que per als homes. La major diferència
entre homes i dones la trobem en la cura de fills/es i nets/es. Val a dir que per als homes
se situa en el mateix nivell que les dificultats per realitzar tasques de la llar o per
“l’autocura”. De fet, per als homes soles supera la mitjana de 5 la cura de persones
dependents i l’oci. Per a les dones, però, tots els ítems analitzats superaran la mitjana
del 5 i el més dificultós serà l'oci.
Respecte a la pregunta, “consideres que tindre fills o filles ha perjudicat la teua
trajectòria laboral?” ens trobem aquestes respostes:
Gràfic 65: Perjuí de tindre fills o filles amb trajectòria laboral per sexes

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Tot i que el percentatge de persones que responen “sí” a aquesta pregunta és reduït, un
14,42% del total de persones que treballen, aquesta diferència és major per a les dones
(un 9,24%) que per als homes (4,18%).
Totes les dades respecte a les dones que treballen ens parlen d’una desigualtat entre
ambdós sexes no sols a nivell estrictament laboral (contractació, jornada, salari, etc) sinó
també a nivell domèstic (dificultats en compaginar, major perjuí en carrera laboral amb
la maternitat, etc).

PANDÈMIA I VALORS
Tot i que el percentatge de persones que responen “sí” a aquesta pregunta és reduït, un
14,42% del total de persones que treballen, aquesta diferència és major per a les dones
(un 9,24%) que per als homes (4,18%).
Totes les dades respecte a les dones que treballen ens parlen d’una desigualtat entre
ambdós sexes no sols a nivell estrictament laboral (contractació, jornada, salari, etc) sinó
també a nivell domèstic (dificultats en compaginar, major perjuí en carrera laboral amb
la maternitat, etc).
Gràfic 66: Respecte a la pandèmia... sí/no/neutral per sexes

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Respecte a la situació de la crisi sanitària i la pandèmia, es van realitzar aquestes
qüestions on la persona entrevistada havia de dir si estava d’acord o si no ho estava,
tenint la opció de resposta neutra. Com veiem, tant per a dones com per a dones, la
majoria de respostes deien que “em genera molta preocupació poder caure malalt/a o
que algun membre de la meua família ho faça”. Ara bé, les dones responen
afirmativament en major mesura que els homes que “durant el confinament vaig sentir
que no podia amb tot”, “tinc més estres des de que va començar la pandèmia” i “m’he
fet càrrec de totes les feines de la casa durant el confinament”. L’únic ítem al qual
contesten afirmativament els homes més que les dones és “he tingut por de perdre la
feina (o l’he perduda completament)”. Ara bé, si analitzem eixe ítem podem veure,
paradoxalment, que també són els homes qui menys por tenien a perdre la seua feina.
Açò s’explica per la major quantitat de respostes neutres de part de les dones, tal
vegada, perquè no han sentit amb tanta intensitat eixa por de tindre la feina que sí
tenen els homes (perquè, a més, ja hem vist que són els homes qui aporten majors
ingressos a les famílies).
De tota manera, la càrrega mental i familiar que tenen les dones és major que la dels
homes com ha sigut estudiat en molts altres estudis. La càrrega mental té a veure amb
que les dones assumeixen no sols la execució de la feina sinó a més la seua planificació,
organització i la pressa de decisions sobre aquestes. La qual cosa podria explicar el
nivell de cansament del confinament (“vaig sentir que no podia més”) i també el major
estrès des de que va començar la pandèmia.
Respecte al món associatiu, trobem un percentatge major d’homes que formen part
d’alguna associació. Sembla lògic que l’únic tipus d’associacions on hi ha més dones
que homes són les associacions amb caràcter feminista. No obstant això, tant homes
com dones assenyalen que l’associació a la que pertanyen amb major mesura és de
tipus cultural.
Gràfic 67: Persones associades per tipus d'associació i sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Respecte a les dones, si comparem la franja d’edat amb la resposta afirmativa a
“pertanys a alguna associació”, podem veure com, a més edat, les dones estan més
associades. Sembla evident, doncs, que a major edat hi ha una major alliberació de
càrregues familiars i de treball i, per tant, moltes dones decideixen formar part
d’associacions:
Gràfic 68: Dones associades per trams d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Pel que fa a la pregunta, “et consideres feminista?” per sexe i trams d’edat trobem que un
73,9% de dones es consideren feministes, sobre tot, les menors de 30 anys. Respecte als
homes, un 60,6% es consideren feministes. Els homes que menys s’autodefineixen com a
feministes serien els adults d’entre 30 i 59 anys i, paradoxalment, els més feministes
serien els homes majors de 60 anys seguits dels menors de 30 anys.
Gràfic 69: Es consideren feministes per sexe i trams d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Cal dir que aquesta pregunta també disposava d’opció “d’altres opcions” i, tot i que hi
ha hagut poques respostes que assenyalaven aquesta opció, hi ha comentaris com “no
sóc feminista, busque la igualtat” o “depèn de la definició del feminisme”.
Respecte a l’autoposicionament polític, tant homes com dones se situarien
lleugerament a l’esquerra però la majoria de respostes estarien en el centre de
l’espectre polític. De mitjana, els homes se situarien en un 4.2 de l’espectre polític i les
dones en un 3.9.
Gràfic 70: Autoposicionament polític

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Pel que fa a l’autoposicionament polític veiem com sí té a veure aquest
autoposicionament amb l’auto identificació del feminisme. Quan més a l’esquerra una
persona s’autoposicione més probable és que afirme que és feminista que al contrari:
Gràfic 71: Feminisme i autoposició política

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Respecte al grau d’acord amb les afirmacions “les dones... s’encarreguen millor de les
tasques de la llar/s’encarreguen millor de la cura dels fill o filles/són més sensibles que
els homes/l’accés al món laboral és igual per als homes que per a les dones”, mostrarem
el percentatge de persones que han manifestat el seu desacord. Així:
Gràfic 72: Percentatge persones que manifesten desacord

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Com veiem, les dones neguen amb major força que l’accés al món laboral siga igual per
a dones que per a homes però també és aquesta l'afirmació que més neguen els homes,
però no amb tanta contundència com les dones. Així i tot, podem afirmar que tots dos,
homes i dones, són conscient de les dificultats reals d’accedir al món laboral per a dones,
que s’ha anat verificant al llarg de tot aquest document.
De tota manera, la majoria d’homes estan d’acord amb totes les afirmacions descrites,
mentre que la majoria de les dones no ho estarien. Excepte “les dones són més sensibles
que els homes” on també el major nombre de dones afirma que és cert.
És complicat, no obstant, que aquesta pregunta reflexe el sentir de tota la ciutadania en
la mesura que algunes persones entrevistades ens han fet arribar comentaris en la part
d’observacions respecte a la diferenciació entre conceptes de gènere i sexe. Així, som
conscients que pot haver persones que hagen respost que sí però no per considerar les
tasques de la llar una cosa de la qual cosa les dones s’encarregarien millor pel fet de
nàixer dona (sexe) sinó per la socialització diferent que s’ha fet per aquest fet biològic
(gènere). No obstant això, aquest conceptes poden ser massa acadèmics o tècnics per al
conjunt de la ciutadania i per això es va realitzar la pregunta de forma més senzilla.
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SALUT
Sobre l’estat de salut de les persones enquestades, trobem que la immensa majoria
pensa que el seu estat de salut és “bo” i no sembla haver grans diferències en quant a
sexes.
Gràfic 73: Opinió sobre la pròpia salut

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Ara bé, sí hi ha diferències a la pregunta de “et prens alguna medicació de forma
habitual”. Aquesta diferència no està en les franges d’edat mitjanes, sinó en la joventut i
en les persones majors. Els homes majors de 60 anys es prendrien més medicació que
les dones majors de 60 anys però, a més a més, entre la joventut, serien les dones les qui
més medicació prendrien (de fet, és la franja on hi ha més diferència).
Gràfic 74: Percentatge persones prenen medicació per sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Val a dir que aquesta pregunta també contemplava la opció de resposta
“anticonceptives” però no s’ha inclòs en la gràfica anterior. Per tant, la medicació que es
prenen les dones menors de 30 anys correspon a un altre tipus. El percentatge total de
dones que utilitzen algun mètode anticonceptiu es del 21% en menors de 30 anys.
Igualment, la pregunta feia referència a “de forma continuada”, el que pot deixar fora
certes medicacions com ara paracetamol o ibuprofens, de fàcil accés i, també, amb una
consideració social més permissiva.
Respecte al tabac veiem com, en total, hi ha més homes que fumen (28,6%) que dones
(21,8%). No obstant això, per franges d’edat, la distribució és diferent. Les dones joves
fumen més que els homes, però, després de la joventut el nivell de dones fumadores
disminueix dràsticament. Els homes fumen més durant més temps i la baixada més
dràstica es produeix quan passen dels 60 anys.
Gràfic 75: Persones fumadores per sexe i grup d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Com veiem, les dones joves són tant les que més fumen com les que més medicació
prenen però sols en la joventut perquè després fumaran molt menys que els homes en
comparació i prendran, més o menys, la mateixa medicació.
Respecte als esports, son els homes els que més esports realitzen, especialment, els
joves menors de 30 anys i aquest percentatge anirà reduint-se conforme més s’avança la
edat. A les dones, però, no els ocorre el mateix, al voltant del 40% de dones realitzaran
esport en totes les franges d’edat, no trobant grans diferències entre aquestes, excepte,
tal vegada, en les dones majors de 60 anys que són les que més esport realitzen (més
inclús que les dones joves).
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Gràfic 77: Practiquen esport per sexe i edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

La mitjana que homes fan esport és de 5,1 hores i la de dones de 4,2. Ara bé, la distribució
que es fa d’eixes hores és molt diferent entre ambdós sexes:
Gràfic 78: Numero de persones que fan esport per sexe i hores a la setmana

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Aixi, les dones fan més esport que els homes a la setmana sempre que la quantitat no
siga superior a 5 hores setmanals. A partir d’eixa dedicació, són els homes els que fan
més esport que les dones, especialment quan aquesta supera les 7 hores setmanals.
Respecte a les aficions, més homes consideren que tenen aficions respecte a les dones:
Gràfic 79: Percentatge aficions per sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Les aficions preferides de les dones serien llegir, la música i veure sèries mentre que per
als homes seria la música i altres. Analitzant aquest resultat, ens hem adonat que
l’esport s’ha considerat també com una afició -malgrat no trobar-se en les opcions de
resposta - i, per tant, això explica aquest percentatge tant elevat. Respecte al nombre
d’hores que les persones dediquen a les seues aficions, veiem que homes dedicarien un
total de 5,8 hores mentre que dones dedicarien un total de 5,5 hores. Per hores a la
setmana, la major diferència la trobem quan la dedicació és superior però així i tot la
diferència no és tan acusada com el temps que es dedica a realitzar esport.
Gràfic 80: Hores a la setmana que es dediquen a aficions per sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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MOBILITAT
Respecte als desplaçaments que es realitzen a la ciutat, la majoria de persones
enquestades prefereixen realitzar-los a peu o en cotxe. El transport públic (tren, autobús)
és molt poc utilitzat per la majoria de la ciutadania.
Gràfic 81: Mitja de desplaçament per sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

En aquest sentit, el Pla Mobilitat Urbà Sostenible de Xàtiva (PMUS) en el diagnòstic que
es va realitzar en 2018, assenyalava, a més a més, que el motiu pel qual les persones no
utilitzaven transport públic era per motius com la “falta de serveis o qüestions
relacionades amb la seua eficiència (lentitud, freqüència, horaris”.
A més, respecte a si la persona entrevista té carnet de cotxe, veiem com en quasi totes
les franges d’edat són els homes els que més tenen carnet, excepte en les dones joves
menors de 30 anys. La major diferència es troba en les persones majors de 60 anys.
Tindre carnet de cotxe ens revela certa independència per poder desplaçar-se
lliurement.
Gràfic 82: Carnet de cotxe per sexe i grups d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Respecte a les millores que s’introduiren a nivell de mobilitat, la majoria de les
demandes tenen a veure amb el carril bici, la poca il·luminació d’alguns carrers, la
manca d’estacionament i la zona blava, així com millores en els espais per a vianants
(augmentar l’ample de voreres, carrers peatonals i barreres arquitectòniques) i millores
en el transport públic com preus, horaris i etc, sense haver grans diferències en quant a
sexe.

LLAR
Una vegada l’últim cens disponible és el de 2001 hem cregut convenient preguntar el
nombre de persones que conformen la unitat familiar. Així, la majoria de llars a Xàtiva
estaran composades per entre 2 i 4 membres:
Gràfic 83: Persones segons la llar

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Ara bé, la tipologia d’aquestes és molt variada. De fet, al poder introduir la opció
“altres” i especificar quina s’han anat afegint mentre es realitzava la enquesta diferents
possibilitats. Així, podem trobar, segons el tipus de nucli familiar, segregats per sexe,
les següents tipologies.
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Gràfic 84: Tipologia de vivenda segons sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

La majoria de persones, independentment del sexe, viuen amb la seua parella i fills o
filles. Més del 10% són persones que viuen soles, quasi en la mateixa proporció d’homes
que en dones. I, com es veu a la gràfica, ja es poden veure els nous nuclis familiars
(persones que viuen amb fills o filles d’altra parella, custòdies compartides, etc). Al
respecte, el nombre de dones que viuen soles amb els fills o filles és lleugerament
superior que el d’homes.
Segons la tinença de la propietat, la majoria de les llars serien pagades o amb hipoteca.
Gràfic 85: Tinença de la propietat per sexe

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Respecte a les preguntes qui s’encarrega de “les tasques de la llar”, “cura de fills/es o
nets/es”, i “cura de les persones dependents” les persones havien de dir en quina escala
se situarien elles del 0 al 10, sent 0 el nivell on la persona entrevistada ho faria tot i 10
quan ho feia la seua parella o algun altre membre de la llar (parella, mares o pares en
persones joves convivents en la seua família, etc).
Gràfic 86: Qui fa la/les?:segons declaració per sexe i trams d'edat dones. ( 0 = ho faig jo tot, 10=ho
fa la meua parella/altra persona tot)

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Primerament, si analitzem els totals, podem veure com hi ha una discrepància en totes
les àrees. Els homes assumiran que ells realitzen les tasques de la llar quasi a la meitat
(entre 4.7 i 5.2) però les dones, assumeixen que fan elles més feines en totes les variables,
especialment, en la cura dels fills o filles i nets o netes i en les tasques de la llar. Aquesta
última variable és la que més discrepància té (els homes dirien bàsicament que és
compartida mentre que les dones dirien que s’encarreguen més elles).
Si analitzem la cura de persones dependents, podem veure com canvia la distribució
amb el temps. Així, quan més edat tinga la dona entrevistada, més dirà que s’encarrega
de la cura de persones dependents la seua parella o altre membre convivent.
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Respecte a la cura de fills/es en persones menors de 30 anys s’ha procedit a l’eliminació
d’aquesta informació al considerar que és poc representativa. De totes les enquestes
realitzades sols hi havia 4 fetes a dones menors de 30 anys amb descendència. Això
s’explica segons les dades de l’edat mitjana de maternitat en Espanya, que és de 31 anys.
En la distribució de les tasques de la llar, també veiem diferencies entre sexes i sobre tot,
com aquestes canvien en la edat. Les dones joves diran que la distribució de les tasques
de la llar és compartida o que inclús la seua parella o altre membre de la llar farà un
poquet més, ara bé, quan més major és la dona entrevistada indicarà que les tasques de
la llar recauen més sobre ella. No obstant això, s’ha de tindre en compte que hi ha
persones menors de 30 anys que conviuen amb la seua família i, per tant, les feines de la
llar són compartides amb altres membres de la família (i no amb la seua parella).
Açò es pot interpretar com un major augment de la corresponsabilitat en les persones
més joves, però, de tota manera, en termes absoluts, sembla que no existeix la mateixa
visió entre homes i dones. Aquestes últimes afirmen que fan més elles tot el que té a
veure amb la cura d’altres persones i en la llar, mentre que els homes afirmen que la
majoria de treball és compartit. Açò té a veure, segurament, amb les dades amb les que
hem estat treballat al llarg del document. Les dones realitzen menys esport i aficions i
durant la pandèmia han patit més estrès i han sentit que no podien amb tot amb major
mesura que els homes. La càrrega mental de les feines de la llar i de la cura és assumida
més per dones que per homes.
També hi havia una opció de resposta que preguntava si es rep ajuda d’altra persona
tant en la cura de persones com en la de tasques de la llar així com la nacionalitat de les
persones enquestades. Sols han indicat un 8% de persones que sí reben ajuda, la majoria
de dones de nacionalitat espanyola, pel que fa a les tasques de la llar. Ara bé, en la cura
de persones majors la nacionalitat majoritària han sigut les prevenients d’Amèrica
llatina, tot i que sols un 5% afirma que rep ajuda.
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SEGURETAT I VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
Respecte a la pregunta: “És Xàtiva una ciutat segura?”, en les opcions de resposta de 0,
res segura, a 10, molt segura, per sexes i franges d’edat dones trobem aquesta
distribució:
Gràfic 87: Consideres que Xàtiva és una ciutat segura? 0 poc, 10 molt.

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Per als homes la ciutat és més segura que per a les dones. Així i tot, serien les dones
menors de 30 anys les que més sensació d’inseguretat tenen. Sense dubte, ser dona jove
incrementa les pors davant situacions de violència que, malauradament, massa sovint
veiem als medis de comunicació. A més, si comparem aquesta pregunta respecte a la
dels homes joves podem veure que per als homes, no existeix aquesta por i consideren
Xàtiva una ciutat més segura que les seues companyes d’edat.
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De fet, les diferències entre sexes són notables en totes les qüestions preguntades:
Gràfic 88: Tenen por davant de... per sexe i trams d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

A la pregunta, “tu o alguna coneguda ha patit violència de gènere” el 44.9% de dones
dirà que sí i sols ho faran el 35.9%. Cal destacar que són les dones joves les que més
afirmen que o han patit violència de gènere o coneixen a alguna dona que ho haja patit,
en un 69,8%. Aquest percentatge va reduint-se segons la edat. No vol dir açò que hi haja
menys violència de gènere ara que fa alguns anys (les dades sobre violència de gènere
ho desmenteixen) sinó que la visibilitat ha anat augmentant, el que es valora molt
positivament. Sembla que les dones joves són més propenses a posar-li nom i visibilitzar
la violència dels homes contra les dones.
Igualment, respecte a la pregunta “hi ha alguna zona de Xàtiva que et faça por
especialment?”, podem veure com el 43,9% de dones dirà que sí, molt allunyat del 27,2%
respostes afirmatives dels homes. Tot i que les dones joves són les que més indiquen que
sí, la diferència no és tan gran respecte altres franges d’edat, excepte la de majors de 60
anys que indiquen en un 32.2% que hi ha alguna zona que els faça por. Preguntades en
resposta oberta quines eren eixes zones, la resposta que més es repetia ha sigut aquelles
que estan poc il·luminades.
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Més diferència hi ha a la pregunta “he tingut por de tornar a casa en l’últim any”. Sols un
8% d’homes en total respondran afirmativament a aquesta pregunta mentre que sí ho
farà un 41,6% de dones. Un 81.1% de dones joves hauran patit por tornant a casa en
l’últim any i aquest percentatge va descendint amb la edat. Sols un 14,5% d’homes d’eixa
edat ho afirmarà. Com veiem, ser dona jove et col·loca amb una major sensació de falta
seguretat.
Gràfic 89: Tenen por davant de... i coneixement per sexe i edat menor de 30 anys

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Més diferència hi ha a la pregunta “he tingut por de tornar a casa en l’últim any”. Sols un
8% d’homes en total respondran afirmativament a aquesta pregunta mentre que sí ho
farà un 41,6% de dones. Un 81.1% de dones joves hauran patit por tornant a casa en
l’últim any i aquest percentatge va descendint amb la edat. Sols un 14,5% d’homes d’eixa
edat ho afirmarà. Com veiem, ser dona jove et col·loca amb una major sensació de falta
seguretat.
Gràfic 90: Nº d'anomenaments per sexe de llocs on acudirien en cas de violència de gènere

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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CASA DE LES DONES
Respecte al grau de coneixement de la Casa de les Dones, un 70% de dones afirmarà
que coneix el servei mentre que aquest percentatge es veurà reduït en un 54% d’homes.
Seran les dones menors de 30 anys i les d’entre 30 i 44 anys les que més coneixen la Casa
de les Dones. Ara bé, el percentatge més gran de dones que indiquen que han anat a la
Casa de les Dones és del 37.9% i seran les majors de 60 anys.
Gràfica 91: Respecte la Casa de les Dones

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

Ara bé, respecte al grau de satisfacció, de 0 a 10, les dones puntuaran la Casa de les
Dones amb un 8 i els homes amb un 7,2. Les que més valoració atorguen a la Casa de les
Dones són les dones majors de 60 anys amb un 8,6 i les dones més joves amb un 8.3.
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Respecte al grau de coneixement de la Casa de les Dones, un 70% de dones afirmarà
que coneix el servei mentre que aquest percentatge es veurà reduït en un 54% d’homes.
Seran les dones menors de 30 anys i les d’entre 30 i 44 anys les que més coneixen la Casa
de les Dones. Ara bé, el percentatge més gran de dones que indiquen que han anat a la
Casa de les Dones és del 37.9% i seran les majors de 60 anys.
Gràfica 92: Grau de satisfacció per sexe i trams d'edat

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)

La majoria de les Dones afirmen que no han anat a la Casa de les Dones per falta de
coneixement o falta de temps.
Gràfica 93: Per què no han anat a la Casa de les Dones

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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Els homes solen afirmar que no hi ha programació per a ells i també moltes dones
afirman que no han anat a la Casa de la Dona perquè no els ha fet falta. De tota manera,
sí es realitzen programes per a homes, com el de noves masculinitats, però és de veres
que no és el públic objectiu dels serveis que es realitzen a la Casa de les Dones.
De totes maneres, preguntades i preguntades sobre com havíem conegut la Casa de les
Dones, trobem que la majoria s’ha conegut pel “boca a boca” el que justificaria l’alta
valoració, pareix probable que aconselles el servei quan l’has conegut i quan ha complit
les teues expectatives.
Gràfica 94: Com han conegut la Casa de les Dones

Font: Elaboració pròpia. Resultats enquesta (2021)
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ALGUNES CONCLUSIONS
Les dones tenen menys contractes i la seua contractació és més parcial que la dels
homes, sobretot, pel que fa a les dones joves.
Són els homes, o la parella quan és home, els que aporten majors ingressos a la llar.
Són les dones treballadores les que majoritàriament afirmen que tenen major dificultat
en compaginar el seu treball en tots els aspectes i també les que més diuen que tindre
fills o filles ha perjudicat la seua trajectòria laboral (9,24% dones i 4,18% homes).
Pel que fa a la situació sanitària, són les dones les que han estat més estressades tant
durant la pandèmia com després (178 dones enfront de 137 homes). Tant a homes com a
dones, els genera molta preocupació caure malalt o que algun membre de la família ho
faça.
La majoria de la ciutadania es considera feminista. Les que més, les dones joves menors
de 30 anys, amb un 88,7% de respostes afirmatives.
Les dones entren a formar part de les associacions quan la seua edat és més avançada.
Respecte als rols i estereotips, la majoria dels dos sexes, consideren que les dones són
més sensibles que els homes (un 75,6% d'homes i un 56,4% de dones). Els homes,
majoritàriament, consideren que les dones s'encarreguen millor de les tasques de la llar,
de la cura dels fills o filles (un 67,9% i un 72,1%) per a les dones aquest percentatge se
situa en el 44.2% i el 48,8%.
Pel que fa a l'estat de salut, la majoria de la població indicarà que el seu estat de salut és
bo. Per sexe, però, les dones joves prenen més medicació que els homes joves (22,6% de
dones i 14,5% d'homes). Les dones joves fumen més que els homes joves però a partir
d'eixa edat, els homes fumen més. Les dones practiquen menys esport i aficions que els
homes.
La majoria de desplaçaments es realitzen caminant, però són les dones les que més
utilitzen el transport públic. Hi ha més homes que dones que tenen carnet de cotxe
però les dones joves tenen més que els homes joves. A partir dels 60 anys, són més els
homes que afirmen que tenen carnet de cotxe.
Respecte a la llar, les dones indiquen que fan la majoria de les tasques de la llar, de la
cura de fills i filles i de les persones dependents. No obstant això, els homes indicaran
majoritàriament que realitzen aquestes activitats de forma compartida, quasi al 50%,
amb la seua parella.
Homes i dones consideren que Xàtiva és una ciutat segura (7.2 de mitjana). No obstant
això, les dones joves tenen por de tornar a casa en un 81,1%. Pel que fa a la violència de
gènere, les persones joves visibilitzen més violència de gènere al seu voltant.
La Casa de les Dones és coneguda per un 70% de dones i un 54% d'homes, i la coneixen
principalment pel boca a boca. Els homes puntuaran el servei en un 7,2 i les dones en un
8. Les dones majors de 60 anys seran les que més puntuació li donaran en un 8,6.
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REPTES DE FUTUR
Al llarg d'aquest diagnòstic hem vist les diferències existents entre homes i dones.
Aquestes diferències no es poden entendre sols com biològiques, sinó que són pròpies
de l'estructura social en què vivim: patriarcat.
Entenem que per aplegar a una igualtat total és necessari un canvi d'estructura social a
tots els nivells, però és important conéixer quines són aquestes diferències en clau local
per a poder així actuar en conseqüència.
Hem vist com és més dificultós per a les dones accedir al mercat laboral i quan ho fan,
les condicions són diferents dels dels homes: contractes parcials i temporals. També hi
ha menys dones autònomes que autònoms.
Igualment, continuen els rols de gènere en l'elecció d'estudis no obligatoris tot i que
cada vegada hi ha més dones que estudien el batxillerat científic. També hem vist que la
participació política de les dones ha anat augmentant en el temps gràcies també al
context social en què ens trobem. Però, malgrat que la població és majoritàriament de
dones, la representació d'aquestes en la nostra ciutat és escassa.
Els homes indiquen que fan les tasques de la llar i la cura dels xiquets i xiquetes en la
mateixa proporció que les dones, però les dones indiquen que encara són elles les que
més han de treballar en la llar i en la cura dels fills i filles.
La violència de gènere continua present, però s'ha de destacar que les persones joves són
més conscient d'aquesta violència per la qual cosa els serà més fàcil prevenir-la. Sabem
que moltes vegades la manifestació d'aquesta violència és psíquica abans que física i,
per això, és important educar amb perspectiva de gènere.
En definitiva, una vegada presentat aquest diagnòstic, on des del mateix Ajuntament
hem detectat mancances, passarem a la fase participativa del pla, en la qual hem
començat a treballar quasi des del mateix moment que vam detectar certes carències.
Ens preguntem així, què podem fer per canviar aquesta realitat desigual?
En la segona fase del Pla, doncs, ens posarem en contacte amb associacions, centres
educatius i altres entitats de la ciutat per tal de definir possibles actuacions que es
poden realitzar, a escala local, per millorar la situació entre homes i dones.
Esperem, doncs, que aquest diagnòstic siga la base on s'assentarà el futur Pla d'Igualtat
Municipal que serà una clau indispensable per assolir la igualtat entre homes i dones. Un
document viu, dinàmic, i que partisca de la col·laboració i implicació de tota la
ciutadania.

