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“Què aporten les dones que no tinguin els homes? (…) 
Sigui com sigui, la incorporació de la dona al món casteller  

significa una gran revolució. 
Els Castellers de Vilafranca hem demostrat que les dones 

són capaces de fer molt més (…) 
i que poden arribar a ser igual d’eficaces que un home, o més. ”. 

El Figarot, nº 40, 2009. 
 
 
 
 
 

“Per a les castelleres més joves, el fet de ser dona  
no ha estat cap impediment per a ingressar i integrar-se  

sense problemes a les colles, tot al contrari. 
Des de fa ja uns anys (principis dels noranta), la incorporació 

de la dona a l’activitat castellera es fa amb absoluta normalitat. 
Tanmateix aquest és un fet que durant la dècada anterior, la dels vuitanta,  

no era encara habitual. Les dones que van voler-se incorporar a les colles durant  
aquells anys van tenir en alguns casos (especialment en l’àrea tradicional) dificultats, 

ja que la pràctica dels castells estava vinculada 
de forma pràcticament exclusiva als homes”. 

Lídia Gázquez, març-abril 2009. 
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INTRODUCCIÓ 
 
MARC TEÒRIC I POLÍTIC: LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

El principi d’igualtat és un dels eixos nuclears de les societats democràtiques. La consecució 
d’aquest principi polític ha esta present al llarg de la història del moviment de les dones i és 
constitutiu del desenvolupament de les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats. 

Superar les situacions de desequilibri i desigualtat entre homes i dones és un aspecte 
central del desenvolupament democràtic. La igualtat té una primera dimensió enunciativa a 
través de la doctrina jurídica i política, igualtat formal1, però aquesta no sempre va 
acompanyada de la seva praxis, igualtat real2. 

Les polítiques de gènere i igualtat permeten identificar les situacions de desigualtat en la 
vida social i política entre homes i dones i establir les estratègies, actuacions i polítiques que 
permetin assolir relacions d’igualtat en totes les dimensions de la vida social i personal.  

El desenvolupament d’una política d’igualtat requereix d’un programa d’acció positiva. Les 
accions positives contemplen totes les mesures que contribueixin a l’eliminació de les 
desigualtats. La creació d’un programa d’acció positiva permet a les organitzacions 
identificar i alhora eliminar qualsevol discriminació en les seves polítiques i pràctiques i 
corregir els efectes de la discriminació prèvia. També ha de fomentar la identificació de les 
barreres que inhibeixen l’accés de les dones a les oportunitats de desenvolupament i a les 
estructures de presa de decisions, així com el desenvolupament d’estratègies adreçades a 
eliminar aquestes barreres i realitzar un seguiment i avaluació del desenvolupament 
d’aquestes accions3. 

Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques significa introduir una mirada 
explicativa a les diferents relacions i comportaments que es donen en la interrelació entre 
homes i dones4, a les seves funcions i rols, als principis identitaris i a les diferents posicions 
socials que ocupen5. 
 
El concepte gènere fa referència a la construcció social i cultural que defineix les diferents 
característiques emocionals, afectives, intel�lectuals que cada societat assigna com a 
pròpies i naturals d’homes i de dones, així com els comportaments corresponents. Segons 
Victòria Sau, el gènere és la construcció psicosocial del sexe.  

La identitat genèrica es va incorporant a través dels diferents processos de socialització. “I 
així, a través del descobriment dels costums, de la identificació de models de referència i 
especialment de l’observació, percebem que hi ha formes de ser, de fer i d’estar en el món, 
diferents per a homes i per a dones; aquestes diferents formes de conducta les anem 
assimilant i reproduint, fent-les pròpies i característiques de la nostra personalitat al temps 
que percebem les possibles conseqüències  que tindrà l’adopció o transgressió dels models 
socialment acceptats”6. 
 

                                            
1 Igualtat formal: prohibició normativa de discriminar a cap persona per raó de qualsevol tret característic i/o 
identitari. 
2 Igualtat real: requereix de l’aplicació de les mesures necessàries per a que la igualtat sigui efectiva, removent 
obstacles culturals i de qualsevol tipus que dificultin i/o impedeixin la seva consecució.  
3 ADM, 1996, Towards Gender Equality in Integrated Local Development, Area Development Management. Dublin. 
4 Entre homes i dones, però també entre el col�lectiu de dones i entre els homes. 
5 Castro García, C. 2003. Introducción al Enfoque Integrado o MAINSTREAMING de Género. Guía Básica. Unidad de 
Igualdad y Género. Junta de Andalucía. 
6 Castro García, C. 2003. Introducción al Enfoque Integrado o MAINSTREAMING de Género. Guía Básica. Unidad de 
Igualdad y Género. Junta de Andalucía. Pàg. 16. 
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TRANSVERSALITAT DE GÈNERE 

La transversalitat o Gender Mainstreaming obeeix a la voluntat d’integrar la perspectiva de 
gènere de forma sistemàtica a les polítiques generals.  El Consell d’Europa ho ha definit com 
l’organització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, per tal que 
la perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, a tots els nivells i a 
totes les etapes per els actors i actrius normalment involucrats en l’adopció de mesures 
polítiques7. 

Va més enllà dels esforços adreçats a la promoció de la igualtat mitjançant la implementació 
de mesures específiques de suport a les dones, fa referència a la mobilització de les 
polítiques i de les accions específiques cap al propòsit d’assolir la igualtat,  a través de la 
incorporació de la perspectiva de gènere des de la fase de planificació de les polítiques, 
contemplant els seus possibles efectes sobre dones i homes.8 

A l’Estat Espanyol  es va traduir el terme mainstreaming de gènere com a “transversalitat”, 
però aquest concepte, Lombardo (2003), és parcial ja que només recull un dels aspectes del 
mainstreaming: la introducció transversal de la perspectiva de gènere a totes les àrees, 
nivells i fases del procés polític. No obstant, el terme “transversalitat” no fa referència al 
moviment invers, es a dir a la idea que la perspectiva de gènere ha de formar part de la 
corrent política principal (mainstream) i s’ha de tenir en compte a l’hora d’establir objectius 
i prioritats en l’agenda política principal9. 
 
 
ANÀLISI DIAGNÒSTIC: DEFINICIÓ 
 

La diagnosi de gènere presenta una nova perspectiva en les polítiques locals permetent 
identificar necessitats i problemàtiques diferenciades de dones i homes, conèixer les 
respostes i/o recursos existents en matèria d’igualtat, així com apuntar, de manera 
fonamentada, les futures línies de treball en el municipi. 
 

La diagnosi de gènere recull informació sobre els diferents àmbits de la realitat municipal 
(línies estratègiques) i analitza l’organització de l’Ajuntament des de la perspectiva de 
gènere, tot visibilitzant el treball ja desenvolupat vers les polítiques d’igualtat i evidenciant 
els punts forts i febles d’aquest. 
 

La diagnosi s'ha de llegir en termes d’instrument pràctic l’objectiu del qual és orientar la 
presa de decisions. 
 

La present diagnosi tan sols cerca ser una primera aproximació a les polítiques públiques i a 
les condicions de vida i situacions d’homes i dones de Vilafranca del Penedès com a base de 
treball per elaborar el Pla x la Igualtat de la Vila. No cerca ser una auditoria exhaustiva. 
 

Per tal d’orientar el model a seguir en l’elaboració de la diagnosi, s’han adoptat les línies 
estratègiques del II Pla d’Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona:  
 
PRÈVIA Contextualització. Població i llars 
LÍNIA I Impuls de les polítiques d’igualtat de gènere 
LÍNIA II Violència masclista 
LÍNIA III Participació sociopolítica 
LÍNIA IV Repartiment del treball i usos del temps 
LÍNIA V  Coeducació, formació i producció cultural 

                                            
7 Consejo de Europa, Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de “buenas 
practicas”. Informe final de las actividades del Grupo de especialistas en mainstreaming. Instituto de la Mujer, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Serie Documentos, nº 28. Madrid, 1999. p. 26 
8 Unió Europea. 1996. Incorporating equal opportunities for women anb men into all Community policies amb 
activities. 
9 Lombardo, Emanuela. 2003. El mainstreaming de género: la aplicación transversal de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Eminario sobre la aplicación del principio de Igualdad de Oportunidades y la iniciativa comunitaria 
EQUAL. Instituto de la Mujer. 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 8 

LÍNIA VI Disseny de la vila i territori 
LÍNIA VII Promoció de la salut 
 
 
METODOLOGIA 
 

La present diagnosi ha estat elaborada seguint les directrius de l’Oficina de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona incloses en el document 
metodològic “Sistema d’Indicadors per a la realització d’Auditories de Gènere, Document de 
Treball” (març 2008). 
El procés de construcció de la diagnosi s’ha dividit en tres fases: una primera de diagnosi 
quantitativa basada en fonts d’informació secundàries sobre situacions i condicions de dones 
i homes de Vilafranca del Penedès. Una segona part de diagnosi qualitativa participativa 
basada en 71 entrevistes i qüestionaris a una mostra il�lustrativa del personal tècnic de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, del teixit associatiu i  de persones que viuen  i 
treballen a la Vila a títol individual. Finalment, una darrera part de redacció de continguts de 
la diagnosi i de contrast sobre les principals conclusions de la mateixa i l’Oficina de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona. 
 
DIAGNOSI QUANTITATIVA 
 

A nivell quantitatiu s’ha realitzat un buidat de fonts secundàries i estadístiques el qual ha 
aportat una primera radiografia de les necessitats i condicions de vida d’ homes i dones de 
Vilafranca del Penedès. Partint d’aquestes dades s’ha endegat la diagnosi qualitativa en 
base a les principals variables explicatives de les línies estratègiques d’anàlisi i de les 
prioritats de la Regidoria del Pla x la Igualtat del consistori. 
 
DIAGNOSI QUALITATIVA 
 

Entrevistes i qüestionaris 
 

S’han entrevistat i enquestat, presencialment o via correu, a 71 persones del municipi. 
L’objectiu, tant de les entrevistes com dels qüestionaris (ambdós eines seguien el mateix 
guió de preguntes) s’adreça a recollir les opinions expertes del personal tècnic i polític dels 
consistori, de les persones que treballen directament amb dones i de les persones que viuen 
i treballen a la vila. En la selecció de les persones a entrevistar s’ha seguit el criteri 
d’obtenir una mostra il�lustrativa. D’altra banda, per tal d’obrir la participació a tota la 
ciutadania, s’ha elaborat un qüestionari el qual s’ha enviat via correu convencional i 
electrònic així com penjat a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Les 
entrevistes realitzades i els qüestionaris rebuts són: 
 

- 29 entrevistes a personal tècnic i polític del consistori (15 dones i 13 homes). 
- 10  entrevistes a professionals de recursos de proximitat (1 home i 9 dones). 
- 8 entrevistes a representants del teixit associatiu de Vilafranca del Penedès (2 homes i 6 
dones). 

- 6 entrevistes a dones que viuen i treballen a la vila a títol individual. 
- 21 qüestionaris rebuts via correu convencional o correu electrònic: 21 dones. 
 

Grup de discussió 
 

S’ha realitzat un grup de discussió amb el Consell Municipal del Pla x la Igualtat el treball 
del qual ha consistit en una reflexió sobre els eixos d’anàlisi de la diagnosi. Al grup de 
discussió hi han participat 11 persones, en al seva majoria pertanyents al teixit associatiu 
de la Vila.  
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Redacció dels resultats d’anàlisi 
 

Un cop finalitzat el treball quantitatiu i qualitatiu i, partint dels resultats obtinguts, s’ha 
procedit a l’anàlisi i redacció dels mateixos. Previ a l’anàlisi i, a mode introductori, s’ha 
contextualitzat la diagnosi tot exposant les característiques demogràfiques més 
significatives de Vilafranca del Penedès. 
 

Volem apuntar que amb el present anàlisi no se cerca l’elaboració de noves dades, sinó la 
relectura i resignificació de les informacions ja existents al municipi. Partim d’un model de 
lectura que permeti recollir les situacions de discriminació que han patit i pateixen les dones 
més enllà de la parcialització o invisibització  que ofereixen la majoria de lectures 
estadístiques actuals. Val a dir que en moltes àrees aquesta tasca ha resultat complicada ja 
sigui perquè en el consistori no existeixen dades que recullin les diferents realitats de les 
dones o perquè les dades no estan segregades per items tan fonamentals i significatius com 
són el sexe, l’edat o la nacionalitat. 
 

D’altra banda, en base a les entrevistes realitzades i a la utilització de les veus ciutadanes 
com a font d’informació prioritària, volem atorgar importància a la metodologia qualitativa. 
Des d’aquesta, s’assoleix una comprensió de la  realitat des del significat que li atorguen les 
mateixes persones implicades en ella. Desitgem haver recollit les seves situacions, 
necessitats i  desigs. 
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A) CONTEXTUALITZACIÓ 
 

No cal dir que les relacions d’igualtat i desigualtat entre dones i homes estan immerses en 

una realitat complexa. El primer pas per encetar la diagnosi de la Vila és situar-la en el 

context concret en el que es realitza, fent una breu presentació del territori i analitzant els 

aspectes  demogràfics i de tipologia de llars més significatius. Es tracta d’observar el 

context per discernir quins factors poden estar influint en els rols i estereotips socials sobre 

dones i homes. Cal tenir presents, al llarg de tota la recerca, criteris com el del cicle vital 

(ja que els rols socials, els interessos i les expectatives es modifiquen al llarg de la vida de 

dones i homes), la posició socioeconòmica de cada grup i la identitat cultural 

(directament relacionada amb les construccions sobre els rols de gènere).  

 
A.1) TERRITORI10 

 

Vilafranca del Penedès és el municipi més poblat de l’Alt Penedès, amb una extensió 
de 19,86 Km2 i una densitat de 1.990 hab/Km2. La Vila colinda amb els municipis de Les 
Cabanyes i la Granada (pel Nord), Sant Cugat Sesgarrigues i Olèrdola (per l’Est), amb Santa 
Margarida i els Monjos (pel Sud) i Pacs del Penedès (per l’Oest).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vilafranca del Penedès se situa a la Depressió Prelitoral 
o corredor Vallès - Penedès, encaixat cap al nord entre 
les Serralades Litoral i Prelitoral, constituint l'enllaç 
natural entre el Camp de Tarragona i, més al Sud, la 
Comunitat Valenciana, i la comarca de La Selva, al 
nord, cap a les terres de Girona i el camí cap a França. 
La vila està distribuïda en vuit barris: l'Espirall, la 
Barceloneta, el Molí d'en Rovira, la Girada, el 
Poble Nou, el Centre, Sant Julià i les Clotes.  
 
 
 

 
 
 
 

                                            
10 Les característiques del territori es reprenen amb més profunditat en la línia VI: Perspectiva de 
Gènere en el disseny de la vila. 
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A.2) COMPOSICIÓ I DINÀMICA DE LA POBLACIÓ 
 
A.2.1. Evolució poblacional 
 

Al llarg del període 1996-2009 la població de Vilafranca del Penedès s’incrementa un 36,3%. Tan 
sols durant el flux migratori dels anys seixantes i setantes es troba un ritme de creixement 
demogràfic equiparable. Aquest creixement s’explica a partir de tres components de pes 
desigual: el flux immigratori de població estrangera ha estat responsable d’un 61,8% 
del creixement total (càlcul per al període 2000-2008), els trasllats residencials 
metropolitans d’un altre 20,7% i el creixement vegetatiu, esperonat per l’arribada de 
població estrangera però també per l’increment de fecunditat de la població autòctona, 
explica l’altre 17,5%. Aquest període expansiu ha canviat d’una manera significativa la 
població del municipi: segons les xifres (no oficials) de l’any 2009 (1-1-2009) un 18,6% de 
la població és estrangera. Aquesta es troba repartida entre més de 90 nacionalitats, si bé 
amb una presència preponderant de persones marroquines: un 40% aproximat de tota la 
població estrangera.  
 

La variació poblacional en els darrers 10 anys ha estat força constant, fins assolir la població 
total actual de 39. 000 habitants: 19. 607 dones (el 50. 27%) i 19.393 homes (el 
49.73 %).  

ANCA / EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA POBLACIÓ / 1901-2010 
GRÀFIC 1: Evolució històrica de la Població 2001-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
 

La hipòtesi sobre l’evolució poblacional formulada a l’informe “Projecció de població i llars 
del municipi de Vilafranca del Penedès” apunta vers: “una progressiva recuperació dels nivells 
de fecunditat fins a assolir, al 2018, un nivell de 1,82 fills/filles per dona (…). Aquest augment 
vindrà en un primer moment de la recuperació de les taxes de fecunditat de les dones de 30 i 
40 anys, que corresponen a les que van ajornar el seu projecte de constitució familiar en els 
darrers anys. Posteriorment, cal preveure un lleuger augment de la fecunditat de les dones de 
25 a 29 anys, relacionat amb una certa millora dels processos d’emancipació i formació de 
parella, així com l’efecte d’ajust retardat dels comportaments reproductius de la nova 
immigració”. 
 
A.2.2. Població per edats i sexe 
 

Observant la piràmide d’edats es pot deduir que el gruix majoritari de la població se 
situa entre les franges d’edat que van dels 25 als 49 anys, és a dir, entre la població 
adulta-jove. 
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  GRÀFIC 2: Piràmide d’edats 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
A la Vila hi ha força equilibri entre el volum d’homes (19.393) i de dones  (19. 607), els 
homes representen tan sols un 0,54 % menys de la població que les dones. Aquest 
equilibri s’aproxima a la distribució de sexes en territoris superiors: a l’Alt Penedès la 
diferència entre dones i homes és gairebé nul�la (el 0,05 %) i a nivell de Catalunya és del 
1,03%, sent superior el nombre de dones que d’homes. 
 

El percentatge de població major de 65 anys és del 11,11% mentre que la taxa de població 
infantil (menors de 15 anys) és del 16, 49. Existeix un important pes de població 
infantil de 0 a 9 anys, element que indica una elevada taxa de natalitat (el 11, 95 
%). La fertilitat a la Vila se situa en el 26%, 4 punts per sobre de l’índex català11. 
 
TAULA 1: Estructura per sexe i grup d’edat 2000-2010 

HOMES DONES TOTAL 

EDAT ABSOLUT % ABSOLUT % ABSOLUT % 

0-4 1.254 3,22 1.231 3,16 2.485 6,37 

5-9 1.106 2,84 1.019 2,61 2.125 5,45 

10-14 901 2,31 915 2,35 1.816 4,66 

15-19 932 2,39 842 2,16 1.774 4,55 

20-24 1.069 2,74 1.064 2,73 2.133 5,47 

25-29 1.498 3,84 1.455 3,73 2.953 7,57 

30-34 2.117 5,43 1.838 4,71 3.955 10,14 

35-39 2.051 5,26 1.687 4,33 3.738 9,58 

40-44 1.590 4,08 1.576 4,04 3.166 8,12 

45-49 1.431 3,67 1.323 3,39 2.754 7,06 

50-54 1.154 2,96 1.214 3,11 2.368 6,07 

55-59 972 2,49 1.009 2,59 1.981 5,08 

60-64 895 2,29 993 2,55 1.888 4,84 

65-69 715 1,83 814 2,09 1.529 3,92 

70-74 537 1,38 689 1,77 1.226 3,14 

75-79 515 1,32 753 1,93 1.268 3,25 

80-84 394 1,01 589 1,51 983 2,52 

85-89 185 0,47 393 1,01 578 1,48 

90-94 66 0,17 155 0,40 221 0,57 

                                            
11 Vilafranca del Penedès, Anàlisi Econòmica, Servei d’Iniciatives Econòmiques Penedès-Garraf. 
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95 i + 11 0,03 48 0,12 59 0,15 

TOTAL 19.393 49,73 19.607 50,27 39.000 100,00 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
Si s’analitzen les dades més detalladament, es detecta que el nombre d’homes supera 
sensiblement al de dones dels 0 als 49 anys (13.949 homes per 12.950 dones), diferència 
deguda al fenomen migratori i també a raons pròpies de la natalitat. 
Aquesta tendència s’inverteix a partir dels 50 anys a l’haver-hi més dones que homes, ja 
que l’esperança de vida en néixer de la població femenina és superior a la masculina. Del 
total de les 5.864 persones de 65 anys i més que resideixen a la Vila, el 58,7% són dones. I 
la tendència augmenta percentualment amb l’edat ja que entre les persones de 85 
anys i més, les dones signifiquen el 69,46% vers el 30,54% dels homes. L’edat 
mitjana de les dones se situa en els 40 anys i la dels homes en els 39 anys. Aquestes 
dades constaten l’actual tendència a la feminització de la vellesa, fet que s’explica 
fonamentalment per l’impacte d’hàbits de vida i laborals diferenciats entre 
ambdós sexes. 
 

 
Joventut 
 

En data del 01 de gener de 2010, la població jove (de 15 a 29 anys) de Vilafranca del 
Penedès representa el 17, 59 % del conjunt de la població: 3.361 noies i 3.499 nois. 
 
  GRÀFIC 3: Evolució joventut vilafranquina 1996-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Respecte a anys anteriors, es detecta una lleugera disminució del pes de la joventut 
respecte la població de Vilafranca: mentre que l’any 1996 els i les noies d’entre 15 i 29 anys 
representaven el 25 % del conjunt de la població, l’any 2009 representaven el 17, 62%. La 
pèrdua de representació ha estat de 7,38 punts en 13 anys, força elevada.  Es pot deduir 
que hi ha un cert abandonament del municipi per part de les primeres edats adultes la qual 
cosa podria respondre a la manca de centres universitaris a la Vila.  
 

Un dels indicadors que pot aportar indicis sobre l’evolució de la població jove al municipi és 
l’índex de dependència juvenil el qual representa el quocient entre el nombre de joves 
menors de 15 anys i el nombre de persones d’entre 15 i 64 anys. En aquest punt, s’observa 
que Vilafranca del Penedès no presenta massa diferència en relació a la dependència juvenil 
respecte els territoris de l’Alt Penedès i de Catalunya (2,15 punts de diferència). 
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TAULA 2: Índex de dependència juvenil, 2010 
 Dones Homes Total 
Vilafranca del Penedès 24,34 23,78 24,05 
Alt Penedès 24,8 24,19 24,5 
Catalunya 21,6 22,19 21,9 
Font: Elaboració pròpia a partir de Padró Continu. Idescat 
 

 
Gent gran 
 

L’índex d’envelliment de Vilafranca és similar al de la resta de la comarca i bastant inferior 
al de Catalunya. Tal com s’ha comentat anteriorment, Vilafranca del Penedès té una 
població amb perfil adulta-jove i així ho confirma un índex d’envelliment més baix que el de 
Catalunya: a la vila els homes presenten un índex del 70, 46 i les dones del 103, 73. 
Si s’observen les dades en detall, es detecta que l’índex de sobreenvelliment és superior al 
de la resta de territoris: entre la població envellida de Vilafranca del Penedès 
predominen les persones d’edat avançada. L’any 2009 l’índex de sobreenvelliment 
de les dones se situa 9 punts per sobre que el dels homes.  
 
TAULA 3: Índex d’envelliment i sobreenvelliment, 2008 
 Índex d’envelliment12 Índex de sobreenvelliment13 
Vilafranca del Penedès 91 14,76 
Alt Penedès 90 14,41 
Catalunya 107 13,27 
Font: Elaboració pròpia a partir de Padró Continu. Idescat 
 
D’altra banda, si ens fixem en les llars unipersonals, veiem que a la Vila augmenta el 
nombre de llars formades per una única persona, especialment les formades per 
dones grans vídues que viuen soles: 
 

GRÀFIC 4: Nombre de persones que viuen soles per edat i sexe, Vilafranca del 
Penedès 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Àrea d’Estadística de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
 

L’augment de la soledat de les persones grans, sobretot de les dones, comporta un risc 
d’aïllament i de manca d’atenció d’aquestes. EL SAD de Vilafranca del Penedès cada vegada 

                                            
12 Relaciona la població de 65 anys i més amb la menor de 15 anys. Si el valor de l’índex supera a l’1 
indica que hi ha més població de 65 anys i més que no pas menor de 15 anys. 
13 Relaciona la població de 85 i més anys amb la de 65 i més anys. El percentatge resultant indica la 
proporció de població sobreenvellida (més de 85 anys) respecte el total de la població envellida (més 
de 65 anys). 
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rep més demandes.  Es detecta que del total de persones majors de 65 anys que fan ús del 
servei de teleassistència, únic servei del SAD que disposa de dades segregades per sexe, el 
78, 6% són dones: 
 
TAULA 4: Persones ateses des del servei de teleassistència, 2009. 
Edat Homes Dones total 
Menors de 65 anys 20 4 24 
De 65 a 84 66 141 207 
De 85 o més 21 179 200 
TOTAL 107 324 431 
Font: Memòria Regidoria de  Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2009 
 
Des del Servei d’Atenció a la Gent Gran (Regidoria de Gent Gran) s’han atès un total de 431  
persones: 324 dones i 107 homes. Tal com observa un tècnic del programa: 
  

“ La majoria de persones usuàries del programa per a gent gran són dones. Dels 107 homes atesos, 
potser tan sols 10 han vingut ells mateixos a fer la demanda. Aquests 10 són solters o viuen sols i 
necessiten un suport, una suplència del rol d’”atocuidador.  La resta són les dones que venen a fer 
la demanda en nom dels homes. Les dones venen sobretot per cercar suport al seu rol de 
curadores, van sobrecarregades. O bé venen directament a buscar suplència al seu rol de 
cuidadores amb el “jo no ho puc fer (…). . Tal vegada les dones fan més demandes d’atenció a la 
solitud. En canvi, la demanda dels homes sempre ve per tercers: veïns, professionals… A l’home li 
resulta més difícil dir: estic sol, necessito a algú” (Entrevista  Personal tècnic 2).  

  
 
A.2.3. Població per seccions 
 

Gairebé el 60% de la població es concentra als barris de l’Espirall, el Poble Nou i Sant Julià. 
La proporció entre el volum de dones i homes en els vuit barris de la Vila és força 
equilibrada. Tot i així trobem un  major nombre de dones que viuen a les Afores14. 
La lectura en perspectiva de gènere respecte les necessitats de les persones que viuen a 
Les Afores passa per observar les comunicacions i la cobertura de les seves necessitats 
bàsiques.  
 
TAULA 5: Població per barris, 2010. 

BARRI Homes                % Dones                 % Total                   % 

BARCELONETA 1.525          3,91 % 1.576           4,04 % 3.101          7,95 % 

CENTRE VILA 1.985          5,09 % 1.985           5.09 % 3.970        10, 18 % 

LES CLOTES 2.148          5,51 % 2.148           5,51 % 4.296         11,02 % 

L’ESPIRALL 3.865          5,51 % 3.700          9,49 % 7.565         19,40 % 

MOLÍ D’EN ROVIRA    647           1,66 %    671           1,72 % 1.318          3,38 % 

POBLE NOU 4.211         10,80 % 4.382         11,24 % 8.593         22,03 % 

SANT JULIÀ 3.195           8,19 % 3.275          8,40 % 6.479         16,59 % 

AFORES    156           0,40 %    232           0,59 %    388           0,99 % 

LA GIRADA 1.661          4,26 % 1.638          4,20 % 3.299          8,46 % 

VILAFRANCA 19.393       49,73 % 19.607       50,27 % 39.000 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
 

TAULA 6: Població per grans grups d’edat i barris / 2010 
BARRIS Joventut Persones adultes 

 
Gent gran 

  
(0-14 
ANYS) % 

(15-64 
ANYS) % 

(65 ANYS I 
MÉS) % 

BARCELONETA 426 13,74 2157 69,56 518 16,70 

                                            
14 Amb “Les Afores” fem referència a la resta de petits nuclis urbans i cases aïllades del terme 
municipal que no formen part dels 7 barris que conformen la Vila. 
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CENTRE VILA 574 14,46 2576 64,89 820 20,65 
LES CLOTES 760 17,69 2974 69,23 562 13,08 
L'ESPIRALL 1.267 16,75 5217 68,96 1081 14,29 
MOLÍ D'EN ROVIRA 197 14,95 972 73,75 149 11,31 
EL POBLE NOU 1.314 15,29 5885 68,49 1394 16,22 
SANT JULIÀ 1.083 16,74 4442 68,66 945 14,61 
AFORES 30 7,73 190 48,97 168 43,30 

LA GIRADA 775 23,49 2297 69,63 227 6,88 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 6.426 16,48 26.710 68,49 5.864 15,04 

Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
Força població major de 65 anys es concentra a les afores. Aquesta dada es pot 
relacionar amb l’elevat nombre de dones majors de 65 anys de Vilafranca del Penedès que 
viuen soles (un total de 1.032 dones). Segons dades del padró de 2008, el 63 % de les 
persones que vivien a les Afores eren dones i la mitjana d’edat d’aquestes era de 62 anys, 
força més elevada que la dels homes del mateix barri  la qual es situava en els 46 anys. 
Del darrer any del que es disposen dades per barris, l’ índex de dependència senil a les 
Afores era de 102, el més elevat i, amb molta diferència, respecte els 7 barris 
restants. En el mateix any l’índex de dependència senil als territoris de l’Alt Penedès és de 
22 i el de Catalunya, de 24. 
 
TAULA 7: Índex de dependència senil i envelliment per barris, Vilafranca del Penedès 2008. 
BARRIS 2008 Índex dependència senil Envelliment 

BARCELONETA 25 139 
CENTRE VILA 28 137 
LES CLOTES 19 73 
L'ESPIRALL 19 64 
MOLÍ D'EN ROVIRA 20 105 
EL POBLE NOU 23 105 
SANT JULIÀ 20 86 
AFORES 102 848 

LA GIRADA 10 30 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 21 94 

Font: Elaboració pròpia a partir de Padró Continu. Idescat 
 
Amb les dades anteriors cal parar esment en els factors de mobilitat, dependència i 
aïllament de les dones grans que viuen soles i repensar si cal reforçar el transport públic o 
altres recursos i serveis de proximitat de les seccions de la vila amb major nombre de 
població depenent. 
 
A.3)  ESTRUCTURA DE LES LLARS 
 

A.3.1. Tipologia de llars 
 

Un altre indicador important a tenir en compte alhora d’analitzar la població és el tipus de 
llars que hi ha al municipi. Actualment, la Vila compta amb 14.935 llars, 16.551 
habitatges, i amb  2,61 habitants per cada llar. 
 
TAULA 8: Habitatges i llars per barris, 2010. 

 
HABITATGES LLARS HABITANTS/LLAR 

BARRI NÚM. % NÚM. %  
BARCELONETA 1.284 7,76 1.208 8,08 2,57 
CENTRE VILA 1.927 11,64 1.686 11,29 2,35 
LES CLOTES 1.722 10,40 1.617 10,83 2,66 
L’ESPIRALL 2.913 17,60 2.763 18,50 2,74 
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MOLÍ D’EN ROVIRA 795 4,80 551 3,69 2,39 
POBLE NOU 3.727 22,52 3.330 22,30 2,58 
SANT JULIÀ 2.607 15,75 2.399 16,06 2,70 
AFORES 58 0,35 118 0,79 3,29 
LA GIRADA 1.518 9,17 1.263 8,46 2,61 
VILAFRANCA 16.551  14.935  2,61 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
Malgrat el panorama de llars pot haver variat des de l’any 200115, la tipologia de llar a 
Vilafranca del Penedès continua sent la de parella amb fills i/o filles (el 42,4%) mentre que 
en segon lloc trobem aquelles llars formades per parelles sense descendència (un 23,5%). A 
continuació, un 18,8% de les llars les constitueixen aquelles persones que viuen soles i un 
9,6% són llars monoparentals16. 
D’aquestes dades es desprèn que una gran part de la població adulta vilafranquina es troba 
en aquella etapa del cicle vital on el treball reproductiu gira a l’entorn de la cura i la criança 
de les criatures. 
 
TAULA 9: Llars segons tipus, Vilafranca del Penedès, 2001. 
 2001 % columnes 
SENSE NUCLI FAMILIAR 2.472 22,4% 
Unipersonals 2.081 18,8% 
Més de dues persones 391 3,5% 
AMB NUCLI FAMILIAR 8.581 77,6% 
Parelles sense fills/es 2.597 23,5% 
Parelles amb fills/es 4.685 42,4% 
Mares soles amb fills/es 881 8% 
Pares sols amb fills/es 181 1,6% 
Amb més d’un nucli 237 2,1% 

TOTAL 11.053 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. 
 

 
En aquest sentit, cal incidir en els 
nuclis monoparentals, ja que 
aquests poden ser un col�lectiu en 
risc d’exclusió social en tant que 
tenen un únic sou per mantenir la 
família, o en casos que aquesta llar 
monoparental resulti conseqüència 
d’una separació o divorci, l’ajut de 
l’anterior parella. 
  
En algunes ocasions, aquestes 
unitats tenen majors dificultats per 
accedir a habitatges que responguin 
a una realitat com la seva –tant pel 
que fa a la vessant econòmica com a 
l’espai que podrien necessitar- i per 
tant, poden tenir problemes alhora de 
comprar-lo, llogar-lo i mantenir-lo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Cens i Padró Continu, Idescat. 

                                            
15 No es presenten dades més actualitzades que les relatives a l’any 2001 ja que les dades del cens de 
l’any 2001 són les darreres disponibles. 
16 L’Institut Català d’Estadística utilitza aquest concepte masculinitzat per denominar els nuclis 
familiars formats per un sol progenitor o una sola progenitora. El nucli familiar és la “unitat jeràrquica 
intermèdia entre (la persona) i la família. Per al Cens de població del 2001, una família està formada 
per un grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix habitatge familiar, comparteixen 
algunes despeses en comú i estan vinculades per llaços de parentiu. 

GRÀFIC 4: Llars monoparentals, 1991-
2001

0

200

400

600

800

1000

1991 1996 2001

pare

mare



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 18 

   
 
TAULA 10:  Famílies monoparentals per territoris, 2001 

 
mares pares total 

BARRI NÚM. % NÚM. %  
VILAFRANCA 
 

971 81,45 221 18,55 119 

ALT PENEDÈS 
 

2.099 77,51 609 22,48 2.708 

CATALUNYA 
 198.65 79,93 49.884 20,06 248.649 

Font: Elaboració pròpia a partir de Cens i Padró Continu, Idescat. 
 
Tal i com mostra la taula anterior, el nombre de llars monoparentals va créixer en el període 
1991-200117. Aquest creixement ha incidit de manera més forta en el cas dels nuclis 
on la persona principal és una dona i en menor mesura en els nuclis on la persona 
principal és un home. El 81,5 de les llars monoparentals estan en mans de dones, mentre 
que un 18,55% estan en mans d’homes. A l’any 2001, existien dos perfils de llars 
monomarentals en relació a l’estat civil de les dones: 
 

� La majoria de progenitores d’aquestes llars són dones separades o divorciades amb fills 
o filles al seu càrrec (el 38,3% de nuclis monomarentals). Aquestes famílies 
monomarentals poden ser un col�lectiu en risc d’exclusió social si considerem que el sol 
fet de produir-se una separació o un divorci significa una pèrdua d’estatuts econòmic 
accentuada si hi ha càrregues familiars o bé si la dona ocupa una situació subsidiària en 
el mercat de treball. D’altra banda, també ens trobem amb un nombre important de 
dones solteres que viuen amb les criatures sense parella. 
 

� L’altre perfil majoritari de llar monomarental és el de dones vídues, les quals poden 
viure amb la seves filles o fills per tal de que es facin càrrec d’elles o viceversa, dada 
que resulta significativa dins l’actual context d’envelliment progressiu de la població. 
L’any 2001, el 35,4% de les llars monomarentals de Vilafranca del Penedès estaven 
habitades per una dona vídua amb les seves filles o fills. 

 
A.3.2. Renda Familiar Disponible Bruta 
 

TAULA 11:  RBFD18 per habitant Vilafranca del Penedès, 2008. 
     

Codi INE Municipi Milers 
d'euros 

Índex  

  per Habitant (Àmbit=100) 
8305 Vilafranca del Penedès 13.85 100  
TOTAL  13.85 100.00  
 
L’any 200419 la Renda familiar disponible bruta (RFDB) a Catalunya era de 14, 1 milers 
d’euros per habitant i la de Vilafranca del Penedès era de 13, 4 milers d’euros per habitant 
(igual a la de l’Alt Penedès); Tan a la vila en concret com la comarca de l’Alt Penedès en 

                                            
17 No es disposa de dades més actualitzades. L’anàlisi dels habitatges es fa a partir del Cens 
d’Habitatges i Edificis de l’any 2001 el qual no recull els canvis que s’han produït des d’aquell any fins 
a l’actualitat. 
18 L’Idescat defineix La renda bruta disponible de les famílies (RBDF) és la macromagnitut que 
mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a 
l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la 
retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut 
d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els 
impostos i les prestacions socials 
19 Les darreres dades que recull l’Idescat són de l’any 2004. 
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general, la renda familiar se situa per sota la mitjana catalana. Respecte l’any 2008 no 
trobem massa variació: el RBFD per habitant és de 13.85 milers d’euros. 
 

La situació d’aquestes rendes pot haver variat amb l’actual context de crisi. En aquest 
sentit, cal tenir en compte l’informe d’Estadística de distribució personal de la renda i de risc 
a la pobresa 2007 presentat per l’IDESCAT el mateix any. 
 

L’estudi mostra com ja l’any 1997, quan encara s’estava immers en un moment de certa 
bonança econòmica, les llars catalanes van ingressar una mitjana de 27.039 euros nets 
anuals, xifra que representa 10.107 euros per persona. El 24 % de les llars catalanes 
ingressaven menys de 14.000 euros.  
 

Les llars catalanes amb rendes més baixes són aquelles en què la persona de referència és 
de 65 anys i més. La renda mitjana d’aquestes és de 17.414 euros, un 35,6% inferior a la 
mitjana del conjunt de les llars. Quan la persona de referència és una dona els ingressos 
anuals són de 24.120 euros, quan és un home, se situen en els 28.901. Per tan aquests 
tenen una renda 16,5% superior a la de les dones.  
 

En el cas concret de Vilafranca del Penedès caldrà atendre a si es produeix l’evolució de les 
rendes que ha sofert Catalunya i, especialment, al risc de pobresa relativa de les dones 
grans que viuen soles. 
 

 
A.4) MOVIMENT MIGRATORI 
 

Tal com ja s’apuntava, un dels principals factors de creixement demogràfic del municipi ha 
estat ocasionat pel volum de persones immigrades que han anat arribant. 
Fent una mirada a les dades del padró de 2008 referents al lloc de naixement de la població 
de Vilafranca del Penedès, veiem la següent composició: la comunitat autònoma on han 
nascut més persones residents a la Vila  és Catalunya (el 76, 61%) i el municipi de 
Vilafranca del Penedès (el 36, 53% de la població). 
Després de Catalunya, trobem Andalusia com a segona comunitat autònoma de naixement 
(el 11, 68% de la població), la major part de la qual va venir en els processos migratoris 
dels anys cinquanta i seixanta del segle passat. 
Pel que fa a les persones procedents d’altres països, representen el 18, 26 % del total de la 
població. 
 

TAULA 12: Població segons Comunitat Autònoma de naixement, 2008. 
COMUNITAT AUTÒNOMA TOTAL % % FORA DE CATALUNYA 

 
CATALUNYA 24.289 76,01 24.289 
ANDALUSIA 3.734 11,68 48,70 
EXTREMADURA 1.225 3,83 15,98 
CASTELLA-LA MANXA 694 2,17 9,05 
-ARAGÓ 390 1,22 5,09 
CASTELLA I LLEÓ 338 1,06 4,41 
COM.VALENCIANA 310 0,97 4,04 
MÚRCIA 225 0,70 2,93 
COM. DE MADRID 176 0,55 2,30 
GALÍCIA 150 0,47 1,96 
EUSKADI 105 0,33 1,37 
ASTÚRIES 93 0,29 1,21 
MELILLA 48 0,15 0,63 
CANTÀBRIA 42 0,13 0,55 
NAVARRA 36 0,11 0,47 
CANÀRIES 30 0,09 0,39 
ILLES BALEARS 28 0,09 0,37 
LA RIOJA 24 0,08 0,31 
CEUTA 19 0,06 0,25 
TOT L’ESTAT ESPANYOL 31.9256 100 100 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
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A.4.1. Migracions internes  
 

Les migracions internes descriuen tots aquells desplaçaments que es realitzen des de 
municipis de Catalunya o de la resta de l’Estat Espanyol. 
 

Tal com s’observa a la taula següent, a Vilafranca del Penedès la immigració interna ha 
estat sensiblement superior a l’emigració interna, menys en el cas de la “resta de la 
província”. Tal com se senyala en el Pla d’Habitatge de Vilafranca del Penedès 2010, “fins el 
moment la vila no ha estat un destí important de trasllats residencials metropolitans. Aquest 
paper l’han jugat més altres municipis de la comarca, més petits i que podien oferir un 
entorn més rural”. 
 
TAULA 13: Flux migratori intern, 2008. 

 MATEIXA 
COMARCA 

RESTA DE LA 
PROVÍNCIA 

RESTA DE 
CATALUNYA 

RESTA 
D’ESPANYA 

Immigrants 633 732 197 294 
Emigrants 641 507 212 328 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

 
GRÀFIC 5: Migracions internes Vilafranca del Penedès, 1998-2008. 
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 
A.4.2. Migracions externes 
 

La població immigrant a crescut ràpidament durant els darrers anys, passant de 3.770 
habitants l’any 2003 (l’11% de la població total) a 7.120 persones residents l’any 2010 (el 
18, 27 %). Segons dades del padró de l’any 2010, el 55,12 % de la immigració externa  es 
concentra entre els 20 i els 39 anys d’edat (edat activa).  
 
TAULA 14: Població estrangera per nacionalitat i sexe, 2010. 
VILAFRANCA / POBLACIÓ ESTRANGERA SEGONS NACIONALITAT / 
2010 
NACIONALITAT HOMES DONES TOTAL 
MARROC 1.782 1.162 2.944 
PERÚ 325 313 638 
EQUADOR 290 297 587 
BOLIVIA 215 220 435 
COLÒMBIA 172 188 360 
GHANA 137 41 178 
ROMANIA 87 91 178 
BULGÀRIA 93 73 166 
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UCRAÏNA 66 77 143 
ARGENTINA 67 74 141 
XINA 63 63 126 
POLÒNIA 55 49 104 
REP. DOMINICANA 47 51 98 
ITÀLIA 59 37 96 
BANGLADESH 44 26 70 
PORTUGAL 41 28 69 
ALEMANYA 39 24 63 
BRASIL 28 33 61 
ALGÈRIA 39 18 57 
XILE 32 21 53 
ALTRES 255 298 553 
TOTAL 3.936 3.184 7.120 
 
La població immigrada que resideix a Vilafranca del Penedès prové de 90 països diferents, si 
bé el 41, 34 % del total és marroquina. Agrupant el conjunt de països que formen part 
del col�lectiu llatinoamericà, trobem que representen aproximadament el 33,3% de la 
població d’origen estranger.  
Fent una ullada a la població nouvinguda per sexes, veiem que el fenomen migratori en 
general aporta dones i homes en similars proporcions. A l’actualitat, del conjunt de persones 
amb nacionalitat estrangera, el 44, 72 % són dones mentre que els homes representen el 
55, 28 %. Els casos a destacar són Ghana i el Marroc , amb un 77 % i un 60,52 % 
d’immigració masculina respectivament. 
 

La major part de les 3.184 dones estrangeres que resideixen a la Vila es troben ocupades, 
sobretot, en el treball domèstic i de cura de persones (infants i gent gran). 
 

Les pautes d’immigració del Magrib i Llatinoamèrica difereixen entre sexes; en el cas del 
Magrib, els homes sovint immigren primer i la resta de la família immigra un cop l’home ha 
legalitzat la seva situació. En contrast, aproximadament la meitat d’immigrants provinents 
de Llatinoamèrica són dones. Segons el Pla de Convivència, les dones llatinoamericanes 
sovint immigren soles, deixant les seves famílies al país d’origen fins que regularitzen la 
seva situació i poden tramitar el reagrupament familiar. 

 
“ En el Servei d’ Inclusió Social ens trobem homes vivint a barraques no pas dones….Els 
homes  marroquins venen ells primer i després fan el reagrupament familiar… La dona ja 
ve amb documentació…. A Llatinoamèrica ens trobem el contrari: primer ve la dona i 
després la resta de la família. Ella es col�loca de seguida, a l’inici al negre, en l’àmbit de la 
neteja… fins als cap de tres anys no pot regularitzar la situació laboral(…)” (Entrevista 
tècnica 30).  

 
Les dones que han arribat a Catalunya a través de la reagrupació familiar obtenen permís 
de residència però no de treball, la qual cosa intensifica la  precarietat laboral i dependència 
econòmica a la parella. D’altra banda, el desconeixement de l’idioma, sobretot entre les 
dones magribines, dificulta la integració laboral. 
 
L’Espirall i el Poble Nou són els barris que concentren un major nombre de població 
estrangera: el 26, 8 % i el 17 % respectivament. 
 
TAULA 15: Distribució de la població estrangera per barris, 2010. 

 
HOMES DONES TOTAL 

BARRI NÚM. % NÚM. % NÚM. % 
BARCELONETA 311 4,37 267 3,75 578 8,12 
CENTRE VILA 516 7,25 362 5,08 878 12,33 
LES CLOTES 456 6,40 390 5,48 846 11,88 
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L’ESPIRALL 1.085 15,24 823 11,56 1.908 26,80 
MOLÍ D’EN ROVIRA 77 1,08 67 0,94 144 2,02 
POBLE NOU 652 9,16 560 7,87 1.212 17,02 
SANT JULIÀ 629 8,83 505 7,09 1.134 15,93 
AFORES 21 0,29 15 0,21 36 0,51 
LA GIRADA 189 2,65 195 2,74 384 5,39 
VILAFRANCA 3.936 55,28 3.184 44,72 7.120 100,00 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 2010 
 
 
Pel que fa referència als serveis específics que el consistori ofereix a la nova ciutadania: 
 

“Fa 15 anys es va començar  a treballar en l’àmbit de la immigració amb el projecte Dona 
magribina amb el qual treballàvem alfabetització i inserció laboral amb dones magribines. Aquest 
va anar evolucionant i es van crear els mòduls de formació bàsica tant per  homes com per dones 
immigrants. L’any 200-2005 es crea el Servei d’Acollida, Suport i Assessorament a l’Immigrant que 
pertanyia a Serveis Socials i es treballava sobretot la inclusió fent acompanyament individualitzat i  
grupal en tots els àmbits a persones que venien d’altres països. L’any 2008 es  tanca  per criteris 
polítics. Actualment la immigració es treballa  des de l’ Oficina Tècnica de Ciutadania amb el 
Servei d’Acollida… seguint la Llei d’Acollida de la Generalitat de Catalunya… S’ofereixen les 
sessions de benvinguda, els mòduls de coneixement de l’entorn i els mòduls laborals. En un futur 
proper posarem  en marxa un projecte de reagrupament per a pares i mares 
nouvinguts….”(Entrevista tècnica 30). 
 

Des d’una vessant més qualitativa, les principals preocupacions del personal tècnic municipal i 
la ciutadania s’adrecen a les dones immigrades de nacionalitat marroquina i, en concret, se’n 
destaquen les necessitats formatives i el seu empoderament: 
 

“Més oportunitats d’estudis i de formació per a dones immigrants. Jo vaig venir sense papers, per 
mitjà d’amics vaig trobar feina en el negre. Em va resultar molt complicat que em fessin un 
contracte de treball. S’hauria de fer més orientació a les dones immigrants sobre els circuits per 
trobar feina. Oferir-los i apropar-los més recursos, així es relacionen amb l’entorn, aprenen i 
s’integren” (Entrevista dona, tall  individual, 6). 

 
“És molt necessària l’alfabetització de dones migrants” (Entrevista Tècnic 6).  
 
“Jo invertiria  en l’alfabetització de les dones immigrants” (Entrevista dona associació  6). 
 
“Des de l’OIAC  vigilem molt el tema de la firma, sempre li donem el boli a la dona; Encara que 
amb la població nouvinguda resulta complicat fomentar un tracte igualitari”  (Entrevista Tècnic 

11). 
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B. LÍNIES ESTRATÈGIQUES PRIORITZADES PER LA CIUTADANIA 
 

Donat que des d’un inici es volia una diagnosi i un Pla x la Igualtat de Vilafranca del 
Penedès participat, iniciem aquest apartat amb la priorització que el personal tècnic del 
consistori i la ciutadania associada i a tall individual ha realitzat de les línies estratègiques 
plantejades. 
Al llarg de les 77 entrevistes i qüestionaris, cada participant ha prioritzat tres línies per 
continuar o encetar el treball per a la igualtat. A mb les taules següents en mostrem els 
resultats: 
 
Quines tres àrees prioritzaries per avançar en les polítiques d’igualtat?  

 
GRÀFIC 6: Prioritzacions de les línies estratègiques per part de 13 homes i 15 dones de l’equip tècnic i 
polític del consistori. 
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Font: Treball de camp de la diagnosi de gènere de Vilafranca del Penedès, 2010. 
 

  
GRÀFIC 7: Prioritzacions de línies estratègiques per part de les 40 persones de la ciutadania 
vilafranquina que han omplert aquest camp del qüestionari. 
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Font: Treball de camp de la diagnosi de gènere de Vilafranca del Penedès, 2010. 
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Tal com senyalen els dos gràfics anteriors, les línies estratègiques prioritzades tant pel 
personal tècnic de Vilafranca del Penedès com per la ciutadania de la Vila són: l’Educació i 
la Coeducació, el Treball i la Violència Masclista. Per aquest ordre, en ambdós grups. 
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C) LÍNIA ESTRATÈGICA I: IMPULS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 
 
C.1) MARC CONCEPTUAL 

 
“S’ha de promocionar que totes les dades de l’Ajuntament estiguin segregades per sexe i 
edat, i també per barris” (Entrevista Tècnica 1)- 
 

“Jo proposaria despenjar immediatament els quadres del Saló de Plens, que són una 
agressió psicològica  contra les dones, es miri per on es miri. ” (Entrevista dona, associació 
16). 

 
El primer pas serà analitzar l’estructura i l’organització de l’Ajuntament així com els 
processos i les pràctiques que hi tenen lloc. L’objectiu és identificar els aspectes que, amb 
les modificacions i/o millores oportunes, poden contribuir a conduir l’Ajuntament cap a la 
igualtat d’oportunitats real entre les dones i els homes que hi treballen. La diagnosi vol 
detectar el nivell de compliment de les normatives vigents, incloent-hi les 
antidiscriminatòries i les que fomenten la conciliació i aprofundir en les facilitats i en l’ús que 
el personal fa de les mesures legals, segons categoria professional i sexe. 
 

Quí cal recordar que la Transversalitat de Gènere i la igualtat entre dones i homes ha 
passat a ser una de les prioritats de l’agenda europea, la qual cosa ha comportat un canvi 
de model en les polítiques d’igualtat. Amb aquestes s’assumeix un doble enfoc d’actuació i 
de gestió el qual conjuga la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques generals 
(mainstreaming) amb les mesures específiques destinades a les dones. Això suposa que en 
qualsevol àmbit  o àrea d’actuació i en totes les fases de l’acció pública (des de la 
planificació fins l’avaluació) s’estigui implantant el gènere com indicador a tenir en compte 
en la programació, gestió i avaluació de les mateixes. Així doncs, la diagnosi de gènere ha 
de contenir una anàlisi de totes les àrees municipals que permeti conèixer el nivell 
d’incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals, així com el nivell de 
sensibilitat del consistori envers les desigualtats de gènere20. 
 

En aquest primer apartat s’analitza el nivell d’incorporació de la perspectiva de gènere en 
les accions municipals en general i les polítiques socials i els serveis socials en particular.  
 
Posteriorment, les diferents línies  d’anàlisi que composen la diagnosi ens permetran 
abordar, amb més profunditat, les problemàtiques en les que considerem que les 
desigualtats de gènere es fan més paleses o provoquen conseqüències més greus per les 
dones.   
 

 

                                            
20 “La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que 
tiene cualquier acción planeada tanto para hombres como para mujeres, lo cual incluye 
legislaciones y políticas o programas en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para integrar los 
temas de interés y las experiencias de las mujeres y de los hombres como dimensión integral del 
diseño, implementación, monitoreo, y evaluación de políticas y programas en las esferas políticas, 
económicas y sociales, con el objetivo de que hombres y mujeres se beneficien igualmente de éstos y 
que la desigualdad no sea perpetuada. La meta última es alcanzar la equidad de género” (Naciones 
Unidas, 1997). 
 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 26 

 
C.2) ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 

L’anàlisi de l’organigrama de l’Ajuntament té com a objectiu proporcionar una visió global 
de la distribució del personal en les diferents àrees i serveis per tal de fer visibles les 
tendències de gènere que hi són presents i contribuir a la superació d’obstacles que 
impedeixen una distribució de dones i homes més equitativa en els llocs d’influència i presa 
de decisions. D’altra banda, es vol contribuir a trencar la tendència a reproduir la 
feminització d’algunes professions així com fomentar l’accés de les dones a espais de treball 
i llocs de decsió tradicionalment definits de masculins. 
 
C.2.1. Estructura política 
 

La dificultat que suposa per a les dones accedir a posicions destacades en el món de la 
política queda reflectida en les llistes electorals presentades pels partits polítics en els 
comicis. A continuació presentem la distribució d’homes i dones en  les llistes de les últimes 
eleccions municipals: 
 
  GRÀFIC 8: Candidats i candidates a les eleccions locals 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 

 
Comparant les posicions de les dones en les llistes de cada partit amb els resultats 
obtinguts en les darrers eleccions  ens podem fer una idea sobre les possibles expectatives 
de vot de cada partit, referència útil per a valorar la possibilitat d’entrar a formar part de 
l’equip de govern com a regidor o regidora: 
 
TAULA  16: Posició de les dones a les Eleccions Locals 2007 
CUP 9 dones en 4ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª, 17ª, 18ª, 20ª posició. 
ICV-EUiA-Iii-EPM 8 dones en 3ª, 4ª, 9ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 20ª posició. 
Esquerra-AM 9 dones en 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª posició. 
CIU 8 dones en 3ª, 6ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 20ª posició. 
P x C 10 dones en 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 14ª, 15ª, 16ª, 19ª, 20ª posició. 
PP 10 dones en 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 16ª, 18ª, 19ª, 21ª posició. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Al llarg de l’actual legislatura trobem 6 grups municipals amb representació política a 
l’Ajuntament de Vilafranca. De les 8 persones regidores de l’actual equip de govern, 4 són 
dones i 4 són homes21.  
 
El quadre següent mostra la participació femenina a l’escenari polític de Vilafranca del 
Penedès  des de les primeres eleccions locals democràtiques: 
 

                                            
21 La Llei Orgànica 3/2007 modifica el Règim Electoral i obliga a que les candidatures siguin paritàries 
en els diferents nivells electorals. En el cas dels consistoris municipals només és exigible a partir de 
les eleccions del 2011 i només per aquells municipis de més de  5.000 habitants.* 
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TAULA 17: participació d’homes i dones a la política local de Villafranca del Penedès (equips 
de govern i oposició), 1979-2010. 
 

 Dones % de dones Homes % d’homes total 
1973-1983 2 8,3% 22 91,6% 24 

1983-1987 3 12,5% 21 87,5% 24 

1987-1991 5 21,7% 18 78,2% 23 

1991-1995 3 13,6% 19 86,3% 22 

1995-1999 4 19% 17 81% 21 

1999-2003 6 27,3% 16 72,7% 22 

2003-2007 5 21,8% 18 78,2% 23 

2007-201122 8 29,6% 19 70,4% 27 

TOTAL 36 19,4% 150 80,6% 186 

 
Un cop d’ull a les dades anteriors ens permet observar com la presència de dones a la vida 
política vilafranquina ha anat augmentant  progressivament. Tot i així, a l’actual escenari no 
s’arriba a una proporció quantitativa equilibrada.23.  
Des de 1979, cinc homes han exercit d’alcalde a Vilafranca del Penedès. Mai una dona. 
 

“Les coses no hauran canviat fins que a Vilafranca no hi hagi una alcaldessa. Hi hauria d’haver més 
dones que homes al poder. Les dones tenim més seny, més força interior. Potser nosaltres en el 
nostre discurs barregem més l’àmbit privat i el públic, però els homes tenen més problemes per 
gestionar els canvis. Cal renovar la política” (Entrevista política 1). 

 
TAULA 18: Presència de dones i homes en el consistori, 2009-2011. 
Alcaldia 1 home 
Tinències d’alcalde 3 homes 

4 dones 
Plans Transversals 
Pla d’Infància 
Pla per la Igualtat 
Pla Vila Jove 
100 % dones 

 
Dona 
Dona 
Dona 
 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
Serveis Socials 
Cultura 
Política lingüística 
Innovació i tecnologia  
Consum 
Esports  
Educació 
Gent Gran 
Oficina tècnica Ciutadania 
Salut 
60% dones i 40% homes.  Coordinació: dona 
 

 
Dona 
Home 
Home 
Dona 
Dona 
Dona 
Dona 
Home 
Dona 
Home 

                                            
 
23 Es considera que una distribució és equilibrada quan els percentatges de dones i homes es reparteix 
dins dels límits del 40% i el 60 % del total. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ 
Relacions Internacionals i participació 
Foment de l’Ocupació 
Promoció Econòmica 
Promoció de la Ciutat 
Comerç, fires i mercats 
Participació ciutadana 
Comunicació 
Relacions Institucionals i vegueria 
62,5% dones i 37,5% homes. Coordinació: home 
 

 
Dona 
Home 
Dona 
Dona 
Dona 
Dona 
Home 
Home 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
OAC 
Hisenda 
Governació 
Compres 
Planificació, informàtica i plànol de la ciutat 
80 % homes i 20% dones. Coordinació: home 
 

 
Dona 
Home 
Home 
Home 
Home 

ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I VI A PÚBLICA 
Barris 
Urbanisme 
Habitatge 
Obres i projectes 
Medi Ambient 
Serveis Urbans i mobilitat 
Seguretat Ciutadana 
Parcs i Jardins 
Protecció Civil 
Serveis funeraris 
60% homes i 40%dones. Coordinació: dona 
 

 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Home 
Home 

TOTAL DONES I HOMES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

4  homes (50%) 
4 dones (50%)  
 

PRESÈNCIA DE DONES I HOMES A LA OPOSICIÓ  
 

9 homes (69,2 %) 
4 dones (30,8%) 
 

PRESÈNCIA DE DONES I HOMES AL PLE  
 

13 homes (62%) 
8 dones (38%) 

 

 
Un dels fenòmens a tenir en compte a l’hora d’analitzar la distribució per sexes en l’atribució 
de regidories i responsabilitats passa per confirmar la correlació existent entre el valor 
associat a cada àrea o regidoria i el sexe de les persones que se’n responsabilitzen. Tot i 
que a l’Ajuntament de Vilafranca trobem certa segregació horitzontal24, és a dir, una 
assignació estereotipada de regidories per sexes amb un predomini de dones en les àrees 
de Serveis a les Persones i d’homes a les àrees de Serveis Centrals i d’Acció Territorial, hi 
destaquen algunes inconsistències positives: la gestió de Cultura i Educació per part 
d’homes o bé  de Promoció Econòmica per una dona. 
 

“La desigualtat en política és clara...tan sols cal mirar el Plenari: el pes de les carteres, la 
responsabilitat, quin rol juguen homes i dones…” (Entrevista tècnica 29). 

 
 

                                            
24 Segregació horitzontal: fa referència a la concentració de les dones en determinades ocupacions i/o 
famílies professionals que, generalment, es caracteritzen perquè el valor associat a elles i la seva 
remuneració són menors.  
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C.2.2. Estructura tècnica 
 

A l’Ajuntament de Vilafranca hi ha 381 persones treballant, de les quals el 53, 6% són 
dones. Si observem la distribució del personal per àrees veiem que Serveis a les Persones 
és l’àrea que aglutina més personal ( 38,9%) seguida d’Acció Territorial i Via Pública (37%). 
El discurs dominant en relació a la igualtat d’oportunitats entre el personal tècnic del 
consistori es pot resumir en: 

 
“Aquí a l’Ajuntament no hi ha discriminació. Som més dones que homes” (Tècnica 
18). 

 
Però donant una ullada a la segregació per sexe en les diverses àrees, s’observa certa 
segregació horitzontal: una concentració molt elevada de dones a l’àrea de Serveis 
a les Persones (74,3%) i d’homes a l’àrea d’Acció Territorial i Via Pública (76,6%). 
A tall il�lustratiu: 
 

� De les 27 persones que treballen a Serveis Socials, el 93% són dones. 
� El sector educatiu continua molt feminitzat: de les 58 persones que hi treballen, el 

83 % són dones. En aquesta àrea tan sols hi trobem 10 homes, 7 dels quals són 
conserges. 

� Un altre sector que pateix una forta feminització són els serveis d’atenció al públic. 
De les 26 persones que integren l’Oficina d’Atenció Ciutadana, tan sols hi trobem un 
home: el cap. El 100% del personal de L’Oficina Tècnica de Ciutadania són dones. 

� L’entrada de dones al cos de Policia Local continua sent minsa: de les 71 persones 
que treballen al cos de la Policia Local, el 84,5% són homes. 

� Les noves tecnologies són un sector també molt masculinitzat: el 100% del personal 
de l’àrea d’informàtica (5 persones) són homes. 

� Es confirma la relació directa i tradicional entre esports i masculinitat: de les 9 
persones que treballen a l’àrea d’esports, tots són homes. 

� Una altra àrea molt masculinitzada són els Serveis Viaris: de les 40 persones que hi 
treballen, el 85 % són homes. 

� A urbanisme, una de les àrees més relacionades amb categories laborals altes, la 
proporció de sexes està força equilibrada (9 dones i 12 homes). 

� I en relació a l’àrea de Cultura… 
 

“A l’Ajuntament en general no ho sé, però a Cultura les àrees estan força sexualitzades, malgrat 
fem propostes obertes quan generem llocs de treball. De les 19 persones que hi treballem, 11 són 
dones i vuit som  homes. D’aquests, 4 són conserges i tres som caps. Dels quatre directors, tres som 
homes i una és dona” (Entrevista Tècnic 20). 
 

Tal com apunta una tècnica del consistori… 
 

“Hi ha molt poca consciència. A L’Ajuntament hi ha molta sectorització de les àrees femenines i 
masculines. Els homes no s’adapten al treball de serveis i cura a les persones ” (Entrevista tècnica 1). 

 
TAULA 19: Distribució del personal de l’Ajuntament per àrees i sexe, 2010. 

DONES HOMES TOTAL ÀREES 

Total % Total % Total % 

Alcaldia 
 7 87, 5% 1 12, 5% 8 2, 09% 

Acció territorial i 
via pública 
 

33 23, 4% 108 76, 6% 141 37 % 

Promoció i 
participació 21 65, 6 % 11 34, 4% 32 8, 4% 

Serveis a les 
persones 
 

110 74, 3% 38 25, 7% 148 38, 9% 
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Serveis Centrals 33 63, 5% 19 36, 5% 52 13, 7% 

TOTAL 
204 53, 6% 177 46, 4% 381 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, 2010. 
 
 
TAULA 20: Distribució del personal de L’Ajuntament per grup professional i sexe25 

DONES HOMES TOTAL GRUP 

Total 
% 
files % col Total 

% 
files % col Total % col 

A1 6 37,5% 2,9% 10 62,5% 5,6% 16 4,2% 

A2 70 71,4% 34,3% 28 28,6% 15,8% 98 25,7% 

C1 56 69,1% 27,5% 25 30,9% 14,1% 81 21,3% 

C2 68 38,6% 33,3% 108 61,4% 61% 176 46,2% 

E 4 40% 2 % 6 60% 3,4% 10 2,6% 

TOTAL 
 

204 53,5% 100% 177 46,5% 100% 381 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament  
de Vilafranca del Penedès, 2010. 
 

Pel que fa a les 25 direccions tècniques de l’Ajuntament de Vilafranca, el 60 % són 
homes i el 40% restant són dones. De les 10 dones que són caps d’unitat, 6 són caps 
administratives de diverses àrees. 
Malgrat… 

 
“El que trobo més escandalós avui en dia és la diferencia de sous entre homes i dones, però aquí  a 
l’administració ja no tenim aquest problema” (Entrevista tècnica 21). 

 

… de  la distribució sexuada de les grups professionals i de la diferència sexuada 
entre les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat, se’n deriva una 
diferència important entre el sou que cobren homes i dones a l’Ajuntament de 
Vilafranca. Es pot dir que els homes segueixen  ocupant els llocs de treball més valorats i, 
per tant, més remunerats. En un moment en el qual s’ha assentat ja la idea de remunerar 
amb el mateix sou una mateixa feina, les desigualtats de gènere es donen per altres 
circumstàncies i mecanismes: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 D’acord amb l’article 76 i la DT 3a de L’EBEP els grups de classificació determinen la titulació 
mínima requerida que ha de tenir una persona per tal d’ocupar un determinat lloc de treball, sent la 
mateixa aquesta: subgrup A1: Títol de Llicenciat universitari, subgrup A2: Títol de Diplomat 
universitari, subgrup C1: Títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau, tècnic superior i 
titulacions anàlogues, subgrup C2: Graduat Escolar, Formació professional de primer grau, tècnic mig i 
titulacions anàlogues. Agrupacions professionals sense titulació: no és necessari estar en possessió de 
cap títol acadèmic per ocupar aquestes places. Aquesta classificació té caràcter transitori fins a que es 
generalitzin les noves titulacions universitàries derivades del Pla Bolonya i de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.  
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GRÀFIC 9:Distribució del personal de l’Ajuntament per sou i sexe, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Departament de  
Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2010. 

 
 

“La política municipal no permet al Casal x la Igualtat fer un treball amb més impacte i més radical. 
L’Ajuntament hauria de ser més autocrític amb ell mateix, per exemple amb la política interna i 
amb els sous”  (Entrevista tècnica 1). 

 
Tot i que no disposem de dades quantitatives, a l’Ajuntament de Vilafranca, els 
complements salarials van en funció de la disponibilitat horària i l’allargament de la jornada. 
En cert sentit, aquests complements es poden considerar esbiaixats ja que la persona que 
assumeix les càrregues reproductives (tasques majoritàriament assumides per les dones: 
cria de les criatures i de persones grans, de les persones malaltes, de la família, neteja de 
la llar, compres diàries…) té poques possibilitats d’accedir a llocs de treball amb aquests 
requisits. El resultat final d’aquesta valoració de llocs de treball i d’assignació de 
complements acaba sent una diferència de salaris entre dones i homes que 
teòricament ocupen llocs de treball dins un mateix rang. 
 

En relació a la situació laboral, el grup que aglutina més personal és el personal laboral fix 
(un 52 % del personal tècnic de l’Ajuntament), amb una proporció major de dones (el 
60,5%) que d’homes. El segon grup amb més personal correspon al personal funcionari (un 
30%), amb una proporció molt major d’homes (71%) que de dones (el 29% restant). 
Proporcionalment hi ha més diferència en la categoria de funcionariat, la qual és la millor 
situació a la que s’aspira treballant per l’administració. 
 

El tercer gran grup és el personal temporal, que suposa un 28,4% del personal total. En 
aquest grup, la presència de dones és molt superior: un 71,6%. Es podria dir, que la 
precarietat (en forma d’incertesa contractual) recau més sobre les treballadores 
que sobre els treballadors de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 

TAULA 21: Situació laboral del personal de l’Ajuntament per sexe, 2010. 
DONES HOMES TOTAL Situació 

Laboral 
Total 

% 
files % col Total 

% 
files % col Total % col 

P. Funcionari 
 32 29% 15, 7% 78 71% 44% 110 28, 9% 

P. Func. Interí 
 
3 
 

75% 1, 5% 1 25% 0,6% 4 1% 

P. Laboral fix 121 60,5% 59, 3% 79 39,5% 44,7% 200 
52, 
49% 

 
 

14

24

33

39

66

53
49

27 25

12 12
7

més de 36 mil entre 30 i 36 mil entre 24 i 30 mil entr e 21 i 24 mil enre 18 i 21 mil entre 15 i 18 mil

d o n e s h o me s
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P. Laboral 
Temporal 48 71,6% 23,5% 19 28,4% 10,7% 67 28,4% 

TOTAL 
 

204 53,5% 100% 177 46,5% 100% 381 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, 2010. 

 
Quant a la conciliació , tal com es recull al document Promovent a Responsabilitat Social als 
Ajuntaments26, a Vilafranca del Penedès s’ opina que el tipus de relació laboral, la 
disponibilitat de dies, festes, el conveni, fa que els ajuntaments siguin un model molt 
compatible per a la conciliació de la vida laboral i familiar. En aquest sentit, es prioritza 
l’horari concentrat al matí. Fins i tot la policia local treballa amb quadrants horaris de 
manera que uns treballin al matí i uns altres a la tarda. 
La flexibilitat que han incorporat permet que l’entrada es pugui produir entre les 8 i les 9,15 
h., política a la qual sobretot moltes mares s’hi acullen. A més, departamentalment es 
poden fer acords que vagin més enllà i facilitin la conciliació i la flexibilitat d’ acord amb les 
necessitats i peculiaritats del propi servei. Qualsevol canvi s’ha de parlar amb els 
representants dels treballadors/es, de manera que es produeix sempre després d’un diàleg.  
 
Altres dades il�lustratives corresponents a l’any 2009 són: 
 

� Del total de personal de l’Ajuntament de Vilafranca, 17 dones tenen exclusivament a 
càrrec fills o filles enfront 3 homes en la mateixa situació. 

� 14 dones han fet us del permís de maternitat enfront 7 homes que han sol.licitat el 
permís de paternitat. 

� Al llarg de l’any 2009, 29 treballadores han sol.licitat reducció de jornada per cura 
legal de fills menors. Cap home. 

 
Tot i no disposar de dades quantitatives referents a mesures de conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar, apuntem les següents observacions extretes de les entrevistes 
amb el personal tècnic de l’Àrea de Recursos Humans del consistori: 

 
“Moltes més dones sol.liciten flexibilitat horària, tan sols recordo el cas d’un home” (Entrevista 
tècnic 30). 
 
“Cap home sol�licita reducció de jornada. De 400 treballadors, tan sols 19 dones en fan. A  Vila, al 
ser un entorn rural, un poble, hi ha més facilitat per a la conciliació. Tot és més senzill, la família és 
més propera i reduïda.  Les escoles tenen servei d’acollida. La majoria tan sols demanen la 
reducció d’una hora. També, pel fet de viure en un entorn més rural, no se sol.liciten tantes 
excedències. Bé, també cal tenir present el moment de crisi ” (Entrevista tècnic 30). 

 
Una de les recomanacions  recollides a l’informe Promovent la Responsabilitat Social dels 
Ajuntaments,  apunta vers la necessitat de gestionar els usos públics del temps de manera 
socialment responsable, amb mesures com ara que tots els actes promoguts per 
l’Ajuntament, en general, no finalitzin més tard de les 21 hores o que per les convocatòries 
de reunions es fixi l’hora d’inici i l’hora de finalització. 
 

Pel que fa a l’àrea de Recuros Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, una de 
les demandes més reiterades entre el personal tècnic i la representació sindical, és el Pla 
d’Igualtat d’Empresa: 
 

 “ És del tot necessari un Pla d’Igualtat Intern, un protocol d’assetjament sexual a la feina” 
(Entrevista tècnic 6). 
 

                                            
26 Per un territori socialment responsable. Promovent la Responsabilitat Social dels Ajuntaments, 
Fundació Pro Penedès, Col·lecció Plans Estratègics; 2009. 
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“Manca personal tècnic per la elaboració del Pla d’Igualtat Intern. Des de la secció sindical 
iniciarem les negociacions del conveni, volem el compromís de tenir el Pla Intern enllestit en un 
termini marcat”  (Entrevista tècnic extern 19). 
 
“Poques empreses de Vilafranca tenen un Pla d’Igualtat, nosaltres mateixos, com a Ajuntament, 
no en tenim un” (Entrevista Tècnica 28). 
 
“No s’està fent el Pla Intern de l’Ajuntament. En comparació a d’altres comarques i això 
d’incorporar la igualtat no s’està fent massa o bé no es visibilitza prou” (Entrevista dona, associació 
2). 

 
A banda de les demandes recollides, l’ obligatorietat del Pla d’Igualtat Intern i del Protocol 
de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe queda recollida a:  la 
L.O. 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i al a Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista. 
 
 
C.3) COMPROMÍS INSTITUCIONAL AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT I 
TRANSVERSALITAT. 
 
Vilafranca del Penedès compta amb una important trajectòria de treball en les polítiques 
d’igualtat d’oportunitats: l’any 1996 crea el Pla x la Igualtat amb l’objectiu d’introduir de 
forma transversal l’equitat de gènere a totes les polítiques i programes municipals. El fet de 
comptar amb un Pla per la Igualtat des de fa 14 anys ja denota un compromís polític i 
tècnic, dos elements fonamentals per endegar qualsevol política al municipi.  
 
L’Ajuntament compta amb altres plans transversals: el  Pla Vila Jove, el  Pla d’Infància i el 
Pla per la Igualtat. L’objectiu dels plans transversals és introduir els seus àmbits d’interès  
de manera horitzontal a la resta de serveis i departaments. 
 
L’estructura organitzativa de l’Ajuntament de Vilafranca es distribueix en quatre grans àrees 
de les quals en depenen regidories més concretes: 
 

1. Àrea de Serveis a les persones: engloba les regidories de Serveis Socials, 
Cultura, Política lingüística, Innovació i Tecnologia, Salut, Consum, Esports, 
Educació, Gent Gran i Oficina Tècnica de Ciutadania. 

2. Àrea de Promoció i participació: abraça les regidories de Relacions Internacionals 
i Cooperació, Foment de l’Ocupació, Promoció Econòmica, Promoció de la Ciutat, 
Comerç, Fires i Mercats, Participació Ciutadana, Comunicació i Relacions 
Institucionals i Vegueria. 

3. Àrea de Serveis Centrals: inclou les regidories d’Hisenda, Organització i RRHH, 
Governació, Compres, OAC i Planificació, Informàtica i Plànol de la Ciutat. 

4. Àrea d’Acció Territorial i Via Pública: reuneix les regidories d’Urbanisme, Obres i 
Projectes, Habitatge, Medi Ambient, Serveis Urbans i Mobilitat, Parcs i jardins, 
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Serveis Funeraris. 

 
Les diverses àrees de l’Ajuntament es coordinen a nivell intern en reunions preestablertes 
setmanals o quinzenals, en funció de les àrees i de les càrregues de treball de cada 
moment. En principi es dóna una coordinació setmanal entre el regidor o regidora de l’àrea i 
posteriorment hi ha la resta de coordinacions entre el personal de l’àrea i la direcció de 
l’àrea; Fins arribar a les coordinacions més informals i quotidianes que es donen entre el 
personal tècnic. 
La coordinació formal i regular entre les diverses àrees és quasi inexistent, no s’hi dedica 
cap espai exclusiu ni existeix cap mecanisme de coordinació formalitzat. 

 
“No existeix cap espai de coordinació entre els tècnics de les diverses àrees de l’Ajuntament ”  
(Entrevista tècnic 11). 
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D’altra banda, degut a la distribució (i dispersió) física de l’Ajuntament, la ubicació de les 
diferents àrees i serveis en edificis separats és un altre element que dificulta la comunicació 
interna i fluida i el treball conjunt.  
 
El Pla x la Igualtat depèn directament d’ Alcaldia i compta amb una Regidoria pròpia i amb 
en un equip tècnic format per tres persones: la coordinadora del Pla x la Igualtat, la tècnica 
del Casal per la Igualtat i una Agent Local d’Igualtat. El fet que el Pla x la Igualtat depengui 
directament d’Alcaldia és un element positiu en tant que l’Ajuntament fa una aposta per la 
transversalitat en l’estructura organitzativa. 
 
La Regidoria disposa de l’equipament del Casal per la Igualtat, amb les oficines de les 
tècniques, sales dedicades a formació, activitats i espais per a entitats, entre d’altres. 
 
El Pla per x Igualtat té pressupost propi de l’Ajuntament de Vilafranca i rep subvencions 
anuals d’institucions com ara la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. 
L’increment del pressupost destinat a les polítiques d’igualtat en els darrers cinc anys és 
força dèbil, d’altra banda, s’ha de tenir en compte que a partir de l’any 2007 també s’inclou 
en el càlcul de despeses el sou d’una Agent Local d’Igualtat, la qual cosa indica una reducció 
en els darrers anys de la partida pròpia de l’Ajuntament destinada a les polítiques d’igualtat. 

 
TAULA 22: Pressupost de despeses municipals destinat a polítiques d’igualtat, 2005-201027. 
       

 Any 2010  Any 2009 Any 2008 Any 2007 Any 2006 Any 2005 
Pressupost 
Despeses 
Entitat 

  
43.196.831,00   

  
42.997.626,00   

  
49.185.983,00   

  
38.248.523,00   

  
35.684.901,22   

  
31.462.091,45   

Total depeses 
Pol. Igualtat 

      
127.785,71  

      
104.434,21   

        
99.649,80   

      
108.739,05   

        
91.807,14   

        
88.077,56   

Percentatge 0,30 0,24 0,20 0,28 0,26 0,28 

       
Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per la Unitat Administrativa de Comunicació, Ajuntament de 
Vilafranca. 
 
Repetidament, al llarg del treball de camp d’aquesta diagnosi, s’ha fet referència a 
la manca de recursos humans i materials  i a la poca partida pressupostària 
assignada al Pla x la Igualtat en relació al volum de feina que suposa gestionar un Pla 
transversal i un equipament específic: 
 

“Als temes d’igualtat no s’hi dediquen els recursos econòmics i humans necessaris. No hi ha un 
compromís real per fer efectiu el principi d’igualtat. L’interès polític pel tema de la igualtat va 
minvant” (Entrevista tècnica 27). 
 
“Amb la crisi s’ha retallat el pressupost per a les polítiques d’igualtat ja que en moments difícils 
sempre es retalla el que els implica menys directament” (Entrevista tècnica 18). 
 
“En certs temes la implicació de l’equip de govern no és prou evident i el treball per la igualtat cau 
en mans de la motivació de l’equip tècnic” (Entrevista tècnica 28). 
 

Tan sols el Projecte de Lleis de Barris i la Regidoria del  Pla x la Igualtat disposen 
d’un pressupost específic per a promocionar les polítiques d’igualtat. I, no cal dir, 
que per tal d’assolir un model de treball transversal de gènere, seria convenient que la resta 
d’àrees preveiessin una partida destinada a realitzar polítiques d’igualtat dins dels seus 
pressupostos. 
 

                                            
27 Aquestes són les dades dels pressupostos inicials de l’Ajuntament, (despeses de personal incloses),  
s’ha de tenir en compte que després durant l’exercici es poden ampliar aquestes quantitats amb els 
imports de subvencions rebudes i que inicialment no estaven previstes en pressupost. 
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Quant a les accions o mesures  específiques per fomentar la igualtat d’oportunitats, tan sols 
quatre direccions d’àrea o serveis afirmen haver-ne realitzat una en els darrers dos anys: el 
Pla Vila Jove, Llei de Barris, el Servei de Foment de l’Ocupació i Ràdio Vilafranca.  

 
Des del Servei de Foment de L’Ocupació s’han realitzat els següents projectes 

supralocals en clau d’igualtat: Emergim, Igualar i Igualem. A banda d’aquests tres 
projectes, s’introdueix un mòdul d’igualtat entre homes i dones a tota la formació que 
s’ofereix. En alguns casos, i en funció de les característiques de cada acció, s’ inclou un 
mòdul sobre conciliació.  
 

Des del Pla Vila Jove, coordinadament amb el Pla x la Igualtat es realitzen tallers de 
sensibilització als Centres d’Ensenyament Secundari de Vilafranca en el marc del programa 
d’Informació i Dinamització. També es participa amb el programa de l’ICD “Talla amb els 
mals rotllos” adreçat a la joventut amb l’objectiu de prevenir les conductes sexistes i 
discriminatòries. 
 

Des de l’any 2000, Ràdio Vilafranca emet el programa “En clau d’igualtat”, conduït 
per les mateixes tècniques del Pla x la Igualtat. Aquest és un programa (abans quinzenal i 
ara mensual) adreçat a informar i reflexionar sobre temes d’igualtat així com a difondre els 
projectes i activitats organitzades des de la Regidoria del Pla x la Igualtat. 
 

Des de l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de 
l’Espirall, projecte desenvolupat al llarg del període 2007-2011, s’han inclòs les accions per 
a la igualtat que la mateixa Llei de Barris exigeix. Dins el camp de l’equitat de gènere en 
l’ús de l’espai urbà i dels equipaments es contempla: 

 
• El reforç de l’enllumenat de cara a millorar la seguretat a diferents punts del barri. 
• Un programa d’inserció de les dones en el món de l’esport mitjançant activitats de 

nova creació. 
• Un programa d’activitats formatives destinades a dones de baix nivell formatiu. 
• El projecte Casa Petita al nou centre cívic del barri. 
• El condicionament d’espais destinats a col�lectius de dones al nou Centre Cívic 

 
Les accions per a l’equitat de gènere representen l’1,64% del pressupost total d’accions 
finançables del Projecte Llei de Barris. 
 
De les percepcions recollides al llarg de les entrevistes amb el personal tècnic del consistori, 
també es conclou que l’equitat de gènere no està inclosa de manera transversal a les diverses 
àrees i serveis del consistori. 
 

“És una feina que queda molt encasellada, no s’arriba a tots els departaments o instàncies, no 
s’arriba a la transversalitat. Els treballadors de la casa no l’assumeixen com a pròpia” (Entrevista 
tècnica 29). 
 
“A nivell transversal no s’està fent res. El treball per la igualtat resta en mans de la voluntat de 
determinades persones” (Entrevista tècnic 10).  
 
“El treball per promocionar les polítiques d’igualtat es fa bàsicament i exclusivament des de la 
Regidoria del Pla x la Igualtat” (Entrevista tècnic 6). 
 
“ A tall d’exemple, a la Regidoria de Participació i Barris mai ha sorgit el tema de les 
polítiques d’igualtat. Les diverses regidories no estan gens mentalitzades.” (Entrevista 
tècnica 14). 
 
“L’àmbit de medi ambient no té massa relació amb les polítiques d’igualtat, oi? (…)No 
sé, mai he reflexionat sobre aquest tema” (Entrevista tècnica 15). 
 
“La vinculació de Cultura amb el Pla x la Igualtat és mínima” (Entrevista tècnic 20). 
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“Quan des d’urbanisme treballem en projectes, podríem incloure a les professionals 
d’igualtat a les taules de treball. Sí, us inclourem dins dels nostres projectes!” (Entrevista 
tècnic 16). 
 

L’opinió generalitzada entre l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vilafranca és que la 
transversalitat de les polítiques d’igualtat no és una qüestió de pressupost sinó de 
compromís polític amb aquest model de treball i de disponibilitat tècnica per 
poder-ne canviar la cultura.  
Cal, doncs, evitar el model tradicional de gestió en què totes les accions que es 
desenvolupen amb perspectiva de gènere recaiguin sempre sobre el mateix personal tècnic 
responsable dels temes d’igualtat enlloc de fer una real aposta pel treball transversal i per la 
implicació de totes les àrees al mateix nivell. 
Es fa necessari un espai, una estructura organitzativa transversal i operativa amb una 
representació de totes les àrees de l’Ajuntament, per tal de coordinar el Pla x la Igualtat.  
 
Donat que en el passat ja s’havia fet aquesta aposta, caldria consolidar una estructura 
similar però tenint presents aquells aspectes que van funcionar i aquells que es podrien 
millorar en base a l’experiència adquirida28. A Vilafranca, com en d’altres municipis, el 
compromís de les polítiques municipals de gènere ve condicionat per la sensibilització que hi 
té l’equip de govern. La situació política actual no ajuda a la incorporació de les polítiques 
de gènere, ja que l’equip de govern, format per l’alcalde i 8 regidores i regidors lidera un 
nombre massa elevat de regidories. A tall d’exemple, la regidora responsable del Pla x la 
Igualtat, té al seu càrrec 6 regidories més (Serveis Socials, Innovació i Tecnologia, 
Educació, Oficina Tècnica de Ciutadania, Medi Ambient i Pla d’Infància), la qual cosa dificulta 
l’impuls real de les polítiques d’igualtat.  
 
C.4) FORMACIÓ EN PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
La formació en matèria d’igualtat d’oportunitats tant a nivell genèric com específic de cada àrea 
de treball, és necessària per tal d’incorporar de manera eficaç la perspectiva de gènere a nivell 
transversal. 
A  l’inici del primer Pla d’Igualtat (1997) es va realitzar una formació adreçada a tot el personal 
tècnic de l’Ajuntament de Vilafranca, amb sessions monogràfiques sobre diversos temes, 
subvencionada per la Diputació de Barcelona  i impartida per expertes en la matèria. Tot i així, 
al llarg de les entrevistes realitzades es detecta un buit formatiu entre el personal tècnic i polític 
a banda de l’equip del Pla x la Igualtat i de la Comissió Tècnica contra els Maltractaments. 
De les 24 persones entrevistades del personal tècnic (totes adscrites a àrees o serveis diferents 
de l’Ajuntament) tan sols 10 afirmaven haver cursat alguna formació en matèria d’igualtat en 
els darrers dos anys. D’ entre aquestes, dues eren les tècniques del Pla x la Igualtat i del Casal 
x la Igualtat i la resta feien referència exclusiva a l’assistència a una única jornada organitzada 
per la mateixa regidoria del Pla.  
 
C.5) PERSPECTIVA DE GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL 
 
Els mitjans de comunicació, per la seva capacitat de transmissió d’idees i de creació de corrents 
d’opinió, poden exercir una influència cabdal en el foment de la cultura de la igualtat 
d’oportunitats. Pel que fa als mitjans de comunicació locals de Vilafranca del Penedès, 
destaquem els següents: 

                                            
28 Veure Informe d’ avaluació, Pla per la Igualtat de Vilafranca del Penedès 2000-2006. 
 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 37 

- Penedès TV, emissora pública del Consorci Penedès Televisió, que emet per les comarques de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i s’ha convertit en el mitjà de referència en informació 
penedesenca. La programació  de Penedès TV es basa en dos informatius diaris (amb una versió 
en Llengua de Signes Catalana), una tertúlia diària, a més de programes culturals, esportius, 
participatius, i transmissions en directe d'esports, castells, actes diversos i festivitats destacades. 
Compta amb 30.000 espectadors habituals, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la 
Cultura. Penedès TV també emet per Internet, en directe i a la carta, a través del seu web 
(rtvvilafranca.cat) 

- Ràdio Vilafranca, creada l’any 1982. Ràdio Vilafranca emet 24 hores al dia els 7 dies de 
la setmana, pel 107.8 de la FM, i és l’emissora líder en informació de la comarca, amb 
16.000 oients habituals a l’Alt Penedès, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la 
Cultura. Ràdio Vilafranca també es pot seguir a través de la TDT a les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, així com per Internet, en directe i a la carta, a través 
del seu web (rtvvilafranca.cat). 

- Web rtvvilafranca.cat, L’espai web de Ràdio Televisió Vilafranca ofereix informació 
immediata sobre el Penedès amb uns 6.000 usuaris que  la segueixen habitualment. 
- Pàgina Web de l’Ajuntament de Vilafranca. 

- Butlletí Municipal 

- Premsa local 

A banda del programa mensual “En Clau d’Igualtat”, de 15 minuts de durada, ni a Ràdio 
Vilafranca ni a Penedès Televisió  trobem un espai adreçat a la igualtat entre homes i dones 
o bé a la conciliació o corresponsabilitat. Cap persona de l’equip tècnic (segons la tècnica 
entrevistada) ha realitzat formació en perspectiva de gènere. Tal com afirma una 
treballadora de Ràdio Vilafranca… 
 

”A banda del Programa En Clau d’Igualtat, a Ràdio Vilafranca no es té massa present el tema de la 
igualtat, queda a la discreció de cada professional. No és un tema que es plantegi massa, no està  
a la nostra agenda. Las desigualtat és un peix que es mossega la cua: els homes ocupen l’esfera 
pública i això es reflecteix a les entrevistes i tertúlies” (Entrevist a tècnica 29). 

 
Tot i així, en els darrers anys s’ha incrementat el nombre de notícies i comunicacions 
relacionades amb les dones. Però si analitzem el tipus d’informació emesa, ens trobem amb 
què la majoria d’informacions tenen a veure amb el 8 març (dia de les dones), el 25 de 
novembre (dia d’acció contra la violència masclista) o bé notícies sobre casos de violència.  

 
“Per a tractar els casos de violència  a la ràdio o a la tele tampoc seguim unes recomanacions 
definides. La violència s’aborda amb sentit comú i som curosos i evitem allò escabrós, massa íntim 
o informacions alarmistes. No ho tractem de manera diferent a altres problemàtiques també 
sensibles. Crec que necessitaríem unes pautes per abordar aquest tema des dels mitjans de 
comunicació” (Entrevista Tècnica 21). 
 

En relació a la distribució d’homes i dones en els mitjans de comunicació de Vilafranca: 
 
“Els càrrecs de confiança, els directius o càrrecs de responsabilitat encara estan en mans d’homes. 
Per exemple, ni a Ràdio Vilafranca ni a Penedès Televisió hi ha un cap dona des de fa 15 anys” 
(Entrevista tècnica 29). 
 
TAULA 23: Distribució de dones i homes a Ràdio Vilafranca i TV Penedès, 2010. 
Consell Administratiu 
President: home 

Dones Homes 

 2    20% 8      80% 

Equip tècnic 
Director: home 
Cap: home 

 10     45,5% 12          54,5% 
Font: Elaboració pròpia a partir de la pàgina Web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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Fruit del taller participatiu (maig del 2010) realitzat amb 10 dones de Vilafranca i organitzat 
arrel del Projecte (Re)imagina’t de L’Observatori de les Dones en els mitjans de 
Comunicació (ODMC), aportem les següents recomanacions als mitjans de comunicació: 
 

 
C.6) LLENGUATGE NO SEXISTA 
 
El material i les informacions editades per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (butlletí 
municipal, Casa de la Vila, fulletons informatius, pàgina web…) inclouen expressions i 
termes que adopten una dimensió inclusiva del llenguatge. Tot i així, acompanyant  
encapçalaments inclusius, trobem continguts androcèntrics i sexistes del caire: els joves, els 
nens, els vilafranquins… Aquesta discontinuïtat en l’ús del llenguatge il�lustra la 
manca d’un protocol o llibre d’estil per a l’ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge. 
A banda de les tècniques del Pla x la Igualtat, cap de les àrees del consistori ha rebut 
formació sobre llenguatge no sexista ni androcèntric. Tot i que el 79 % del personal tècnic 

10 RECOMANACIONS DE LES DONES DE VILAFRANCA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS 
 

1. Incorporar de forma reglada i contínua la perspectiva de gènere a tots aquells estudis adreçats 
a formar professionals en mitjans de comunicació. 

 
2. Incorporar,  de manera prèvia a tota publicació o emissió, un filtre per revisar els tics sexistes en la 

utilització de les imatges o fotografies  de dones i homes.  
 

3. Atorgar importància al treball domèstic i de cura cercant vies per revaloritzar els treballs i les 
activitats majoritàriament assumides per les dones. Evitar ridiculitzar i/o desautoritzar  a dones i 
homes quan se’ls representa allunyats d’ aquells àmbits on  tradicionalment han estat ubicats: 
dignificar la imatge dels homes  en el treball de cura i domèstic i de les dones a l’esfera pública 
o política. 

 
4. No ridiculitzar ni masculinitzar  les dones que ocupen llocs de poder:  evitar fer esmena al físic o 

indumentària de les dones polítiques quan els comentaris no aportin informació rellevant. 
Revaloritzar el concepte d’autoritat enfront el de poder tradicional, mostrar vies alternatives (no 
únicament masculinitzades) per accedir a llocs de poder i decisió.  

 
5. Reclamar la paritat i l’equilibri entre homes i dones a:  la intervenció com a expertes en tots els 

àmbits d’opinió (no exclusivament en els feminitzats) i l’autoria dels articles, el protagonisme de 
les notícies (en espacial les de portada) i l’audiència a la qual s’adrecen. 

 
6. Evitar donar informació sobre casos de violència domèstica de manera descontextualitzada o 

anecdòtica. Incorporar, de forma paral�lela a cada notícia sobre dones víctimes de violència 
masclista, una notícia en positiu sobre dones que han superat situacions de violència o sobre 
l’activitat de les dones com a constructores de pau.  
 

7. Redactar les notícies sobre violència masclista interpel�lant al conjunt de la societat, de manera 
que tothom se’n senti responsable. Fer més difusió dels homes que rebutgen activament les 
violències contra les dones. 

 
8. Informar sobre la multipliciat de violències, (la violència simbòlica, l’assetjament sexual al treball, 

l’explotació sexual…) de forma contínua. Rebutjar la difusió en els mitjans de comunicació de 
l’esclavatge que suposa per a moltes dones la prostitució i el tràfic de persones, boicotejar 
aquells mitjans que inclouen publicitat sexual. 
 

9. Equilibrar els espais informatius entre la diversitat d’esports i visibilitzar a les esportistes d’ èlit. 
Fomentar que la joventut s’identifiqui amb ídols esportistes d’ambdós sexes. 

 
10.  Censurar els missatges que duen a confusió entre la cura de la salut i l’obsessió per l’estètica 

imperant.  
 

Taller Participatiu, Vilafranca del Penedès, maig de 2010. 
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entrevistat diu utilitzar un llenguatge inclusiu, no sexista, el 100 % afirma seguir criteris 
intuïtius, “de pura lògica”.  
Tant la manca de formació com alguns prejudicis recollits i tot seguit il�lustrats, confirmen la 
necessitat de sensibilitzar i formar al personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Vilafranca 
en temes de llenguatge no sexista ni androcèntric; de forma explícita i amb mesures 
concretes: 
 

“ De del Pla x la Igualtat es va fer un punt de llibre i un recull de recomanacions. Però en el 
llenguatge no sexista hi ha un component d’implicació social i personal” (Entrevista tècnica 27). 

 
“Sí, però d’una manera intuïtiva, intentem cercar paraules genèriques” (Entrevista tècnica 14). 
 
“No tenim formació ni manual. Ho hem anat integrant” (Entrevista tècnica 12). 

 
“No tenim un manual, una guia … de tant en tant ens podem despistar. Crec que no s’ha trobat 
una solució  pel llenguatge inclusiu, les opcions que se’ns plantegen em semblen exagerades” 
(Entrevista tècnic, 10). 

 
 “El llenguatge és el dia a dia. Mirem d’equilibrar el llenguatge que surt a la premsa, incloem  
sempre la diversitat.  Ja vetllem per la igualtat, si de cas, que ens demostrin que ho fem 
malament” (Entrevista tècnic 6). 
 
“El llenguatge inclusiu el trobo molt carregós” (Entrevista tècnica 15). 

 
“Em nego a utilitzar la barra o la @ “(Entrevista tècnica 21). 
 

Més enllà de l’ús del llenguatge, les dades dels estudis, informes o memòries 
elaborades des del consistori generalment no es presenten segregades per sexe: 
no reflecteixen la població masculina i femenina com a tals sinó que presenten a la població 
vilafranquina “en general”. Aquest buit, a banda de dificultar l’anàlisi de la diagnosi de 
gènere, pot contribuir a invisibilitzar tendències de gènere determinants i dades 
significatives respecte les necessitats i desitjos diferenciats d’homes i dones. Així com 
l’impacte, també diferenciat, de les polítiques públiques municipals. 

 
“Apunta als teus papers que cal promocionar que totes les dades de l’Ajuntament estiguin 
segregades per sexe  i edat. I també per barris” (Entrevista tècnica 1). 

 
 
C.7) PERCEPCIONS DEL PERSONAL TÈCNIC I POLÍTIC RESPECTE LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT 
 
De les 27 entrevistes realitzades amb el personal tècnic se’n recull una valoració favorable 
en relació al grau d’importància atorgat a les polítiques d’igualtat entre dones i homes: la 
puntuació mitjana atorgada pels tècnics és del 7, 7 i per les tècniques és del 8 al llarg d’una 
escala de l’1 al 10. 
 
Tot i així, arrel de les entrevistes, s’han recollit les principals creences relacionades amb el 
desconeixement de les situacions de desigualtat i també forces resistències: 
 
1. Aquí ja existeix igualtat: “Aquí a l’Ajuntament no hi ha discriminació. Som més dones que homes” 

(Entrevista tècnica 18). 
 
2. El treball per la igualtat no és un tema prioritari: “ La igualtat és un àmbit que ja està prou 

treballat, existeixen altres àrees que requereixen més atenció com ara les  noves formes d’economia” 
(Entrevista tècnic 10). 
 
“Hi ha desigualtats més importants. Les desigualtats entre pobres i rics són molt més determinants que 
el sexe” (Entrevista tècnica 21). 
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3. Això de la igualtat és una moda: “El tema de la igualtat és un tema suat, massa parlat, la gent 
creu que això ja ho tenim” (Entrevista tècnic 2). 

 
4. Aquest tipus de polítiques tan sols beneficien a les dones i discriminen als homes: “I els 

homes? Ara són ells qui estan en una situació difícil ara se’ls discrimina a ells” (Entrevista tècnica 21). 
 

“Es considera que el treball del Pla x la Igualtat és un tema de dones, o com a mínim era el meu 
concepte quan el desconeixia” (Entrevista tècnica 17). 
 

5. Això del treball per la igualtat no serveix per a res: “ Sí, la igualtat ja es treballa, a través de tallers 
i xerrades  que es fan des del Pla x la Igualtat, no?”  (Entrevista tècnic 11). 

 
6. S’ha de treballar per tothom, no específicament per a les dones:“ Treballem més a favor de la 

inclusió que del gènere. A l’oficina de Ciutadania partim de la base d’incloure tota la ciutadania per 
igual, sense diferenciar sexes, per tal de normalitzar” (Entrevista tècnica 12). 

  
Una dada curiosa és que davant la pregunta “Creus que a l’Ajuntament de Vilafranca s’està 
fent un treball real i eficaç per promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones?”, el 
69 % del personal masculí entrevistat (13 homes) respon amb un “Sí”  enfront un 93 % 
de personal femení (14 dones) el qual respon amb un “No”. 

 
El 68 % del personal enquestat tenia notícia sobre la reelaboració del Pla x la Igualtat de 
Vilafranca del Penedès, aquí cal dir que tots els equips havien estat informats prèviament 
amb un comunicat per a la convocatòria de presentació del pla de treball. 
 
En relació a la visibilitat de les polítiques de gènere endegades des del Pla x la Igualtat, 
l’opinió més generalitzada entre el personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Vilafranca és 
que cal més difusió de les iniciatives que es duen a terme així com positivitzar la imatge que 
d’aquestes en reben la resta de treballadores i treballadors:  

 
 “ El treball del Casal x la Igualtat no es fa visible, s’hauria d’informar molt més” (Entrevista tècnica 
17). 
 
“ Crec que les activitats i tallers anecdòtics que s’organitzen desprestigien les polítiques d’igualtat. 
Jo apostaria per fer un únic i gran projecte, més potent” (Entrevista tècnic 10). 
 
“ No s’està fent el Pla Intern de l’Ajuntament. En comparació a d’altres comarques i municipis no 
s’està fent massa o bé no es visibilitza prou” (Entrevista dona, associació 2). 
 

 
C.8) PERCEPCIONS DE LA CIUTADANIA RESPECTE EL TREBALL PER A LA IGUALTAT  
 
De les persones enquestades  externes al consistori (representants d’associacions, 
ciutadania a tall individual o bé professionals de recursos de proximitat)  el 42 % valoren  
que l’Ajuntament de Vilafranca no té prou en compte les necessitats i interessos tant dels 
homes com de les dones alhora d’elaborar les seves polítiques. Els arguments més 
generalitzats entre les respostes “negatives” són: 
 

“ Perquè com a dona no m’ha consultat mai per les meves necessitats i interessos. No sé si 
l’Ajuntament coneix les necessitats i interessos dels homes i les dones de la vila: joves, adults, 
grans…” (Entrevista dona, associació 24). 
 
“Perquè crec que els serveis municipals estan dirigits a les persones, sense distinció de sexes” 
(Entrevista dona, associació 15). 

 
“Crec que l’Ajuntament s’hauria d’adaptar més a la diferència entre els dos sexes. S’ha de 
treballar de forma diferent per dones, per homes i pels dos alhora” (Entrevista dona, recurs 
proximitat 5). 

 
“Perquè l’Ajuntament no és conscient dels arquetips sexistes que encara perduren en el dia a dia. 
Per exemple, els fills il�lustres que són homenatjats al saló de Plens, són personatges d’unes 
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èpoques predemocràtiques, on les dones no podien votar ni tenien accés a la política ni a la 
majoria d’àmbits de la societat. Aquesta imatge val més que 1000 paraules. I per molts manifestos 
i plans d’igualtat que s’emprenguin, aquest enquistament en el passat, desvirtua qualsevol altra 
mesura, segons el meu parer” (Entrevista dona, associació 16). 

 
 
 
C.9) BENESTAR, QUALITAT DE VIDA I SERVEIS SOCIALS 
 
La crisi econòmica actual està colpejant durament Vilafranca del Penedès i la resta de la 
comarca. Al parlar dels indicadors de risc de pobresa es pot veure com alguns de molt 
significatius tenen a la Vila uns valors més desfavorables que en el conjunt català.  Els 
indicadors en els que Vilafranca del Penedès apareix més malparada que la mitjana catalana 
són: 
 
� L’atur registrat: a data de novembre del 2009 els aturats passen de tres mil, 

concretament n’hi ha 3.166, amb una taxa del 15,68%, superior al 14,2% de Catalunya. 
La taxa d’atur juvenil arriba al 16,0%, també superior al 14,5% del conjunt català. 

� La població immigrada ha arribat al 18,6%, clarament per damunt de la mitja  catalana. 
La població estrangera està especialment castigada per l’atur. A data de novembre del 
2009 hi havia 1.026 persones estrangeres aturades. Gairebé un de cada tres aturats es 
immigrant, i sovint sense cap entorn familiar d’ajut. 

� Indicadors més estructurals com el nivell d’instrucció i el nivell de categoria 
socioprofessional també donen un perfil més desfavorable que la mitjana catalana.  

 
Els serveis socials bàsics “ tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats 
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar 
de les persones”, aquesta és la definició genèrica de la finalitat dels serveis socials que dóna 
la nova llei 12/2007.   
Per tant, els serveis socials municipals i les entitats privades d’orientació social són els que 
capten amb més nitidesa la situació de privació en que viu una part important de la 
població. 
 
TAULA 24: Persones ateses a serveis socials des del 01/06/2010 al 15/06/2010 
Grup d’edat Dones Homes Total 
05-14 22 15 37 
15-19 16 12 28 
20-24 7 8 15 
25-29 16 8 24 
30-34 24 14 38 
35-39 40  6 46 
40-44 23 13 36 
45-49 20 19 39 
50-54 14 4 18 
55-59 9 5 14 
60-64 9 3 12 
65-69 9 3 12 

13 4 17 
17 11 28 
22 11 33 

70-74  
75-79 
80-84 
més de 85 26 16 42 
TOTAL 287 152 439 
Font: Memòria 2009 Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
Les dones representen el 65, 3% de les persones usuàries de Serveis Socials. 
S’observa un volum de sol�licituds més elevat en la franja dels 0 als 14 anys i de dones 
d’entre 30 i 39 anys corresponents a sol�licituds de suport a infància en risc. D’altra banda, 
les demandes de persones majors de 70 anys (el 27,3% de les persones ateses) 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 42 

corresponen a sol�licituds de txec servei: atenció personal, neteja domèstica i 
teleassistència. 
Al llarg del 2009 trobem un  augment del 37, 5% de la demanda a Serveis Socials respecte 
l’any anterior . 

 
   GRÀFIC 10: Comparativa de persones ateses a Serveis Socials, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Font: Memòria 2009 Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
 
També cal destacar l’important augment de sol�licituds de la RMI, com a reflex de 
l’agreujament de la problemàtica social, amb un increment del 83, 76% respecte l’exercici 
anterior. De les 158 RMI’s de l’any 2008 es passen a més de 258 l’any 2009. El motiu 
principal és l’augment d’un 40 %  del nombre de persones aturades en el 2009. El  53, 22% 
dels expedients de RMI són homes i el 46,77  són dones. 
  
GRÀFIC 11: Distribució trimestral de la RMI per sexe, Vilafranca del Penedès,  2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia, Memòria 2009 Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
 
Dels projectes i programes gestionats des de l’àrea de Serveis Socials destaquem:  
 
� Programa d’atenció a transeünts: consisteix en un ajut puntual a persones que 
no disposen de recursos i que estan de pas per la població de Vilafranca del Penedès. 
D’aquesta manera poden pernoctar en l’alberg de transeünts, sempre que passin primer 
per les dependències de la Policia local, Serveis Socials o Càritas. L ’atenció a persones 
transeünts també es concreta en l’ajut per la compra d’un bitllet de tren per desplaçar-se a 
un altre població, o es facilita el pagament de receptes mèdiques per necessitat de salut 
urgent. No es disposen de dades segregades per sexe d’aquest programa, però tal com 
s’apunta en una entrevista:  
 

“L’alberg de CARIRTAS tan sols atén homes. Les dones, en cas de necessitat,  han d’anar a una 
pensió” (Entrevista  tècnica 1).  
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� Servei d’Orientació i Informació (SOI): representa  l’espai de primera 
acollida i atenció de Serveis Socials. Des d’aquí  es distribueixen les demandes socials 
relacionades amb els col�lectius d’infància, adolescència i persones en risc d’exclusió social. 
El SOI s’adreça a la ciutadania de la vila  que necessiti informació i orientació sobre el 
sistema de benestar social. Malgrat seria molt informatiu conèixer les necessitats de dones i 
homes que acudeixen al SOI, no se’n disposen de dades quantitatives segregades per sexe. 

 
“Abans a CARITAS la majoria de demandes venien de població migrant, els darrers anys ja venen 
famílies de Vilafranca a buscar ajuts per aliments o per habitatge. Famílies d’aquí, de tota la vida, 
on els dos s’han quedat sense feina” (Entrevista dona associació 1).  

 
� Programa d’Atenció a Dona en Risc  (Veure Línia estratègica 2: Abordar 
integralment la Violència de Gènere). 
 
� Minuts Menuts: s’emmarca dins les mesures relacionades amb les polítiques del 
temps abordades per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del 
Departament d’Acció social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya. És un servei 
universal destinat a conciliar el temps personal i el familiar. Minuts Menuts ofereix a les 
famílies un servei de guarda per als fills i filles de 0 a 3 anys fora de l’horari escolar sense 
mares o pares, dins d’un espai lúdic i de guarda de qualitat per als infants. 
Al llarg de l’any 2009, s’han atès un total de 90 persones, malgrat no disposem de dades 
segregades per sexes per dibuixar el perfil de les persones usuàries. 
 
� Espai Familiar la Casa Petita: es tracta d’un servei municipal gratuït ofert des de 
l’Ajuntament de Vilafranca que atén a les famílies del municipi amb infants de 0 a 3 anys 
oferint suport i assessorament a la criança i educació de les seves criatures. L’espai 
funciona de dimarts a divendres de 10.30 a 13 h. i de dilluns  a dijous de 16 a 18.30 h., 
S’atorga especial importància a les famílies amb cert nivell de risc d’exclusió  social o amb 
infants que presenten cert retard en el seu desenvolupament. 
Al llarg de 2009 s’han atès un total de 256 famílies, de les quals 30 són derivades de 
Serveis Socials i un total de 293 criatures: 151 nens i 142 nenes. 
 
GRÀFIC 12: Persones ateses a l’espai familiar La Casa Petita, 2009. 
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Font: Memòria 2009 Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
� Programa Verema: ofereix atenció social a les persones que venen a treballar a la 
Vila per la verema mitjançant la tramitació de diferents ajuts: alberg, dutxa, vals pel tren, 
entrepans... Al llarg de l’any 2009 s’han atès un total de 216: 209 homes i 7  dones. L’edat 
mitjana de les persones usuàries és de 36,7 anys, i el 90, 7% d’aquestes són de nacionalitat 
estrangera (la majoria del Marroc i del Senegal). 
 
� Programa d’Habitatge Social: s’articula al voltant de la rehabilitació d’habitatges 
de propietat privada, desocupats i en mal estat a través de convenis amb la propietat, la 
contractació de persones aturades per dur a terme la rehabilitació, i la destinació final dels 
habitatges a lloguer social amb caràcter temporal. 
En el marc del programa d’Habitatge Social, el 2009 s’endega el projecte Pis per Famílies 
Monoparentals amb Renda Mínima d’Inserció,  dins el Servei Públic de Cessió Temporal 
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d’Habitatge. La proposta neix arrel de la detecció de necessitat de donar resposta a un perfil 
cada cop més estès: dones soles amb infants a càrrec i beneficiàries de PIRMI. 
Es realitza un estudi i s’endega un projecte pilot de pis compartit amb la intenció 
d’incorporar el perfil d’usuàries ja descrit. L’objectiu d’aquest recurs és poder gaudir de 
manera molt temporal d’una habitatge com a recurs pont, amb una previsió d’estada 
màxima de 6 a 8 mesos. 
Pel que fa al nombre total de persones beneficiàries del Servei Públic de Cessió Temporal 
d’Habitatge per atendre necessitats urgents de caràcter social, al llarg de 2009 es dóna 
cobertura a un total de 29 famílies  (18 famílies espanyoles i 11 de nacionalitat estrangera) 
amb un total de 102 persones beneficiàries. Predominen les dones amb força 
diferència: el 63 % de les persones adultes que en fan ús són dones, essent el 
perfil majoritari el de família monomarental amb fills/es a càrrec. 

 
� Programa d’Ajuda a Domicili; que Inclou el txec-servei i la teleassistència 
Domiciliària.   
 
TAULA 25: Persones usuàries del servei de teleassistència, 2009. 
 Homes Dones total 
Menors de 65 anys 20 4 24 
De 65 a 84 anys 66 141 207 
De 85 anys o més 21 179 200 
Total 107 324 431 
 
 Homes Dones total 
Unipersonal 54 163 217 
Monoparental 0 4 4 
nuclear 53 157 210 
TOTAL 107 324 431 
Font: Memòria 2009 Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
 
�  El servei de treballadores socials municipal, que consisteix en una sèrie   
d’intervencions dins el mateix domicili del nucli familiar, utilitzant com a mitja d’aquesta 
intervenció les tasques o activitats domèstiques amb objectius educatius, preventius, 
assistències. Aquest servei s’estableix inicialment amb caràcter temporal, per ajudar a 
aconseguir o recuperar l’equilibri de benestar físic, social i afectiu en el seu propi medi 
sociofamiliar. 
 
TAULA 26: Persones usuàries del Servei de Treballadores Socials, 2009. 
àmbit Dones homes total 
família 22 7 29 
Gent gran 13 3 16 
 
Població atesa Família Gent gran total 
Unitats familiars 29 16 45 
Font: Memòria 2009 Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
 
� Servei de Mediació de Serveis Socials Bàsics, servei de mediació traducció i 
interpretació de serveis socials de L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, integrat dins els 
Serveis Socials Bàsics i els Serveis vinculats que coordinen amb Serveis Socials ( Casa 
Petita, Centre Obert, CDIAPE ). El 97 % de les persones sol�licitants del servei són de 
nacionalitat marroquina, i el 2,95 % algeriana. En relació a l’assistència a les primeres 
entrevistes concertades amb el servei, l’any 2009 el 75,5% de persones sol�licitants 
eren dones. 
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D) Línia estratègica II:  VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
D.1) MARC CONCEPTUAL 
 

“Volem fer visible la violència envers les dones com a problema social no exclusivament 
com a problema que afecta a les dones. S’ha de positivitzar el tema: recordar a les dones 
que treballen a favor de la pau i les que són supervivents de la violència masclista” 
(Entrevista Tècnica 7). 
 
“Necessitem que els mecanismes, recursos i protocols per atendre la violència  siguin el 
més senzills possible” (Entrevista dona, associació 24). 
 

 
En el marc de la IV Conferència Mundial de les Dones, celebrada a Beijing l’any 1995, es va 
definir el concepte de violència de gènere com “Qualsevol acte de violència basat  en el 
gènere que té com a resultat, o és probable que tingui com a resultat, uns danys o 
patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, incloent-hi les amenaces dels 
esmentats actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant a la vida pública com 
a la privada”.  
 

Aquesta definició posa l’accent en la construcció social i cultural que implica el concepte de 
gènere i que defineix els rols socials i les relacions de poder entre gèneres, atribuint a 
l’home un rol dominant i a la dona un rol de submissió.  La violència de gènere té un 
caràcter instrumental, és a dir, no és una finalitat en sí mateixa, sinó un instrument de 
dominació i control social que afavoreix la continuïtat dels models històricament acceptats.   
 

Entre les formes de violència contra les dones cal considerar, a més de la violència 
domèstica, l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, difícilment reconegut per la societat, 
però que atenta greument contra la dignitat de la dona, creant un entorn intimidatori, 
hostil, degradant, humiliant o ofensiu, que provoca efectes devastadors sobre la salut de 
les dones. Altres formes de violència social contra les dones són les tortures, les 
mutilacions, el tràfic de dones, la prostitució forçada...  En qualsevol cas, la violència contra 
la dona provoca greus conseqüències sobre la seva salut física i psíquica, inhibeix les seves 
capacitats, redueix la seva autoestima i dificulta o impossibilita la seva participació social.   
 

Des de la dècada dels vuitanta les estratègies d’atenció a les dones víctimes de violència 
s’han anat ampliant paulatinament. Des de les institucions s’ha anat plantejant la 
necessitat d’elaborar plans, circuits, millores en l’atenció i reformes legals. Actualment, 
totes les recomanacions internacionals, nacionals, autonòmiques i locals proposen un 
abordatge interdisciplinari de la violència que incideixi en els mites, estereotips i creences 
que la sustenten, i que promogui accions integrals i coordinades per tal d’optimitzar 
l’atenció i racionalitzar els recursos i serveis.  
 

Pel que fa al marc legal, la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere preveu, a nivell estatal, aquest tractament integral i multidisciplinar, 
incorporant aspectes preventius, socials, educatius, judicials i d’atenció. A Catalunya, el 
govern ha aprovat la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, que recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a 
terme per combatre la violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que 
garanteixi una intervenció integral contra totes les formes d'aquesta violència. A nivell 
conceptual, la Llei situa en el centre les dones com a subjectes de drets i considera la 
violència masclista com una greu vulneració d’aquests drets i de les llibertats fonamentals. 
També reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de 
sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals per la seva 
eradicació.   
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D.2) RECURSOS DISPONIBLES 
 
Entre els serveis  d’atenció a  dones que pateixen una situació de violència de gènere, el 
Casal x la Igualtat compta amb: 
 

� La Comissió Tècnica contra els maltractaments. 
� Servei d’Atenció i assessorament psicològic per a dones víctimes de violència 

masclista. 
� Servei d’Assessoria Jurídica. 
� Treball grupal amb el Taller de Creixement personal per a dones que han patit 

violència de gènere. 
 

Al 1997, el Pla x la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca crea la Comissió Tècnica contra 
els Maltractaments per tal d’optimitzar els recursos i donar una resposta coordinada de 
tots els serveis implicats en l’eradicació de la violència masclista. En l’actualitat el circuit 
està format per 13 membres: representants de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra; l’ 
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès; els  Serveis Socials de Vilafranca i l’Alt Penedès; el 
Centre d’Atenció Primària i l’ ASSIR de l’Institut Català de la Salut; el Col�legi d’Advocats; 
Creu Roja Vilafranca; l’Associació Jurídica Themis; la responsable del Casal x la Igualtat i la 
responsable del Pla x la Igualtat. 
 

El Servei d’Atenció i Assessorament Psicològic per a dones víctimes de violència masclista  
està conduït per una psicòloga especialitzada i el treball es realitza setmanalment de forma 
coordinada amb els Serveis Socials d’Atenció Primària de Ajuntament de Vilafranca.  

 

El Servei d’Assessoria jurídica  s’ofereix setmanalment a través de l’Associació de Dones 
Juristes per tal de rebre, recolzar i difondre consultes relacionades amb els drets de les 
dones en diversos àmbits: 
� Civil: responsabilitat civil, contractes de lloguer, successions i herències, 

indemnitzacions per danys i prejudicis… 
� Penal: judicis de faltes, mesures cautelars, agressions sexuals i violacions, 

maltractaments… 
� Laboral: acomiadaments improcedents, discriminacions laborals, assetjament sexual… 
� Familiar: processos de separació i divorci, adopcions, parelles de fet, mesures 

provisionals… 
 
Mereix una especial menció el nou servei d’atenció grupal, creat en el darrer trimestre de 
l’any 2008, per donar continuïtat  al suport en la recuperació de les dones que han passat 
per la teràpia individual del Serveis Psicològic de Casal x la Igualtat. Durant el 2009 s’ha 
continuat el treball en aquest projecte, en el qual hi han participat un total de 12 dones. 
 

En relació a la prevenció, des del Pla x la Igualtat es realitza un treball coordinat amb 
l’Oficina Tècnica de Joventut a través de tallers de prevenció de la violència masclista als 
IES de Vilafranca del Penedès. Aquests tallers cerquen prevenir les conductes sexistes i 
discriminatòries entre la joventut, identificar els comportaments abusius en les parelles 
joves i fomentar les actituds de respecte i diàleg per la resolució de les diferències i els 
conflictes. Al llarg de l’any 2009 s’han beneficiat un total de 291 alumnes dels instituts de 
Vilafranca (149 noies i 142 nois). 
 

D.3) ANÀLISI 

Casos de violència masclista registrats a Vilafranca del Penedès 

Les dades sobre violència masclista es recullen des de  Mossos d’Esquadra, el CAP, l’ASSIR, 
la policia local, Serveis Socials i el Casal x la Igualtat. Tot i aquest ampli recull, les dades  
no són comparables entre si. En conjunt, no es disposa d’una informació integrada i integral 
de les situacions de violència masclista a Vilafranca del Penedès. Cada servei de la comissió 
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registra els casos que atenen, però aquestes dades sovint es solapen dificultant l’obtenció 
d’estadístiques i dades precises dels casos: 
 

 “Una de les preocupacions de la comissió és compartir dades de casos de violència i alhora 
mantenir la confidencialitat de la víctima. La comissió no té una base de dades comuna on s’arxiva 
la informació dels casos (…) La manca de dades precises és també un factor limitant per donar 
seguiment a un cas, perquè sense un sistema precís, els serveis no poden saber si una dona va rebre 
els serveis apropiats un cop va ser derivada a un altre servei” (Resposta Municipal a la Violència de 
Gènere, Sara Ortiz Escalante, Vilafranca del Penedès, maig 2009). 

 

Al llarg de l’any 2009 i, des del Casal x la Igualtat, s’han atès un total de 149 dones en 
situació de violència masclista:  
 
TAULA 27: Dones ateses al casal x la Igualtat per violència masclista, 2009. 
Des del Servei Atenció personalitzada a dones que pateixen maltractaments 
en l’àmbit familiar 60 dones 

Des del Servei d’Atenció Psicològica 45 dones 
Des del Servei d’Assessoria Jurídica 44 dones 
Total dones ateses des del Casal x la Igualtat 149 dones 
Font: Memòria 2009, Casal x la Igualtat de Vilafranca del Penedès. 

 
Des de Serveis Socials, els casos de maltractaments atesos al llarg de l’any 2009 són els 
següents: 
 
 TAULA 28: Dones ateses des de Serveis Socials per violència masclista, 2009. 
Dones ateses per maltracte físic 54 dones 
Dones ateses per maltracte psíquic 39 dones 
Dones ateses per ingrés d’urgència per maltractaments 1 dona 
Total de dones  ateses des de Serveis Socials 94 dones 
Font: Memòria 2009, Regidoria de Serveis Socials de Vilafranca del Penedès. 
 
Des de la Policia Local de Vilafranca del Penedès i al llarg de l’any 2009 s’han registrat els 
següents casos: 
 
TAULA 29: Diligències ateses des de la Policia Local de Vilafranca del Penedès, 2009. 
Diligències per violència de gènere29   
Persones detingudes 

14 
12 

Diligències per maltractament en l'àmbit de la llar 
Persones detingudes 

6 
4 

Diligències per trencament d'ordres d'allunyament 
Persones detingudes 

9 
7 

Diligències informatives 8 
Total diligències 
Total persones detingudes 

37 
23 

 
 
Si tenim present que segons les dades de l’Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial30, l’any 2009 Catalunya ha estat la quarta  
comunitat autònoma en volum de denúncies a l’Estat Espanyol (18.218) amb una ratio de 
63,4 denúncies per cada 10.000 dones majors de 15 anys, Vilafranca presenta una baixa 
cobertura de situacions de violència.  
 

                                            
 
 
30 Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas 
en los juzgados de violencia sobre la mujer y sentencias citadas por los órgaons juridiccionales en esta 
materia en el añio 2009. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General 
del Poder Judicial. 
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Davant aquesta situació de baixa ràtio de situacions de violència han sorgit dues 
explicacions; O bé el circuit de detecció i derivacions no està suficientment 
consolidat o bé l’entorn rural de la vila,  “on tothom es coneix”, podria actuar com 
a obstacle alhora de denunciar o d’ utilitzar els serveis locals existents: 

 
 “ Malgrat l’existència formal del Circuit d’Atenció Integral a la violència masclista, ens trobem amb 
la necessitat de revisar el seu funcionament. Hi ha un desconeixement del rol que cada servei juga 
amb la nova llei. S’haurien de crear grups dins de la Comissió contra els maltractaments i elaborar 
una base de dades del tot confidencial (…) Les dades de serveis socials no coincideixen amb les 
dades dels mossos d’esquadra. (…) S’haurien d’articular millor les entrades de les dones des dels 
diferents punts del circuit” (Entrevista tècnica 2). 

 
“La gran majoria de dones tenen molt poca independència econòmica, la majoria no treballa. 
Vilafranca no deixa de ser del món rural. Alhora de donar un pas, és un dels aspectes que les frena 
més. Si a això li sumes que els jutjats no són àgils, la dona no aguanta el procés” (Professional Externa 
2). 
 
“Des del servei d’atenció psicològica del Casal x la Igualtat, els casos que atenem són ja d’una 
violència molt consumada” (Professional externa 1). 
 

En relació al funcionament del circuit, s’apunta: 
 
“La implicació dels jutjats en el circuit és zero. Ells atorguen una ordre d’allunyament i els mossos ja en 
fan el seguiment. ÉS força caòtic, entre altres coses perquè no hi ha un fiscal, no hi ha SATAFV (Servei 
d’Atenció Tècnica i Assessorament a famílies i/o a la víctima. Les dones han d’anar a Barcelona i 
això té implicacions. Moltes dones se senten frustrades per la manera d’actuar dels jutjats. Tot plegat 
alenteix molt el procés” (Professional Externa 2). 

 
Els membres del circuit creuen que seria necessària la incorporació dels jutjats a 
la comissió, inclusió que reforçaria el treball de la comissió i ajudaria en el procés de 
recuperació de les víctimes. Malgrat des dels seus inicis els jutjats han estat convidats a 
participar a la comissió de treball, aquesta no ha aconseguit que aquells s’incorporessin de 
manera regular: 
 

“Hi ha múltiples raons que poden haver contribuït a aquesta manca de col�laboració. Primer, els 
jutges/es canvien periòdicament de destinació, la qual cosa dificulta un compromís per treballar 
amb la comissió. Segon, la saturació del sistema judicial; això no hauria de servir d’excusa ja que 
altres serveis com els hospitals i els centres d’atenció primària també manifesten estar saturats, però 
participen regularment a la comissió. Tercer, els jutjats són dependència del Departament de Justícia 
de la Generalitat i els governs locals no tenen la suficient autoritat per exigir la col�laboració a una 
institució controlada per govern autonòmic i central” (Resposta Municipal a la Violència de Gènere, 
Sara Ortiz Escalante, maig 2009). 
 

Alguns membres de la Comissió valoren que la incorporació dels jutjats a la comissió tan 
sols serà efectiva a través del compromís polític i de cooperació entre l’Ajuntament de 
Vilafranca i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
Un element reiteradament referenciat pels integrants de la comissió és 
incrementar la sensibilització i la formació de la resta de personal dels serveis 
membres per tal de poder atendre de manera apropiada a les víctimes de violència 
masclista. Els/les membres de la comissió comenten que malgrat elles atenen directament 
els casos de violència en els serveis on treballen, la resta de personal d’aquests també 
hauria de conèixer el funcionament del protocol i saber com respondre adequadament 
davant un cas de violència. 

 
“ Caldria formació contínua per a professionals dels diferents serveis que formen la Comissió contra 
els Maltractaments. Millorar el funcionament intern dels diversos serveis. Ens hauríem de posar el dia 
periòdicament” (Entrevista  Tècnica 2). 
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“Tothom que forma part del protocol hauria d’estar informat sobre el circuit que segueix la dona que 
presenta una denúncia. El protocol està estipulat però sempre acabem amb “les trucades”, amb la 
coordinació directa de “professional a professional” (Entrevista Tècnica 27). 

 
Una altre factor recurrent és la necessitat d’adaptar l’abordatge integral a les 
diverses realitats de les dones nouvingudes, incloent-hi la diferències culturals, 
religioses i de classe social. 
 

“La creixent immigració provinent sobretot de Llatinoamèrica i el Magrib fa necessària la redefinició 
de l’abordatge de la violència de gènere per tal d’incloure les realitats i visions de les dones 
nouvingudes” (Resposta Municipal a la Violència de Gènere, Sara Ortiz Escalante, maig 2009). 
 
“En quant a les demandes a l’assessoria jurídica no trobem diferències en les dones immigrants. Bé, a 
la dona immigrant se li afegeix el problema de la seva situació legal en el país en casos de 
separacions o divorcis. Per la resta, les demandes són les mateixes” (Entrevista Professional Externa, 
2). 
 

També ens trobem amb molts estereotips sobre com les dones immigrants encaren les 
situacions de violència de gènere: o bé  no valoren els serveis que se’ls ofereix o bé 
“’aprofiten” del sistema legal en benefici propi:  
 

“Des de l’ASSIR és molt complicat entendre’s amb les dones marroquines. Crec que no entenen el 
valor del que estan utilitzant, per a elles, tot són urgències No valoren tot el que valen les visites, 
sempre és el “ ahora mismo” (Entrevista professional recurs proximitat 2). 

 
La manca d’accés a l’ habitatge i el context rural de Vilafranca del Penedès 
s’identifiquen com una barreres importants en el procés de recuperació de les 
dones víctimes de violència: 
 

“Un punt dèbil és l’habitatge. Caldria un espai amb tres o quatre places, tipus alberg. Com el de 
Càritas, però per dones. Caldria una coordinació més estreta del Casal x la Igualtat amb l’àrea 
d’habitatge” (Entrevista Tècnica 27). 
 
“A la comarca encara hi ha molta masia, on viu l’hereu amb la seva dona que atén a tota la família. 
Aquestes dones que han estat cuidant a la família, fent feina a les terres, es troba que en situacions 
de violència ella ha de marxar, perquè no té res. Les dones en una ciutat estan molt més 
emparades, perquè en el tema de la vivenda se la queda qui té cura dels fills/es. A nivell comarcal 
no és així; les dones vivint a les masies no estan en les mateixes circumstàncies. La vivenda no 
passarà a elles i això pot frenar a les dones en les zones rurals a fer el pas a denunciar o a deixar la 
relació de parella” (comentari extret  de Resposta Municipal a la Violència de Gènere, Sara Ortiz 
Escalante, maig 2009). 

 
“Resta molt per fer en el terreny legislatiu, com en el tema de les herències. Sempre hi ha pressions a 
nivell familiar””(Entrevista Tècnica 1) 

 
“Em sorprèn la poca informació que tenen les dones que acudeixen a l’assessoria jurídica sobre els 
seus drets. Algunes vegades et pregunten: vull sortir sola amb les amigues i no sé si ho puc fer. Això a 
Barcelona no t’ho preguntarien. I no sempre són dones grams” (Entrevista Professional Externa, 2). 
 
“Caldria una espècie de CIU: a banda d’atenció psicològica i jurídica, oferir un acompanyament 
d’ajuda a la recerca de feina, d’ habitatge, de cura de criatures…Que contemplés la mediació 
cultural. Calen més serveis que contemplin el context rural de Vilafranca” (Entrevista dona, 
associació 2). 

 
S’observa que la crisi econòmica actual i l’increment de l’atur té un impacte diferenciat en 
homes i dones:  tal com es veu més endavant, els homes comencen a estar més afectats 
per l’atur que les dones. Les dades mostren un canvi en les tendències d’atur a Vilafranca, 
ja que l’atur ha afectat històricament més a les dones. Certs estudis conclouen que una 
baixada en oportunitats de feina pot conduir a un increment de la violència (Whitzman 
2008). Per tant, és possible un increment dels casos de violència masclista durant l’actual 
període de recessió econòmica.  
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“La crisi i la inestabilitat econòmica estan afavorint que les dones es tirin enrere davant una situació 
de violència”  (Entrevista tècnica 2). 

 
“En el darrer any les dones es queixen de la manca d’ajuts degut a la gran retallada per part de 
l’Ajuntament davant la crisi” (Entrevista Professional Externa 2). 

 
S’ identifica la necessitat de crear un servei per a infants que han viscut o viuen situacions 
de violència. 
Una de les àrees prioritzades per les persones entrevistades (pel 98 % del personal tècnic i 
pel 68 % de la ciutadania entrevista) és treballar la prevenció de la violència masclista 
des del sistema educatiu. 
 
Quant al treball per a la prevenció de la violència masclista entre la joventut vilafranquina 
s’apunta:  
 

“Cal treballar molt més la prevenció i educació entre els joves. S’estan repetint antics patrons 
masclistes” (Entrevista tècnic 3) 
 
“Jo crec que un dels principals problemes és la masculinització de rol femení entre la joventut ” 
(Entrevista Tècnic 5). 
 
“Cal treballar molt a les escoles i als instituts: informar a la joventut sobre els drets i deures que té 
cadascú “ (Entrevista Professional Externa, 2). 
 
“ És necessari treballar tot el tema de la parella i de les relacions abusives amb la joventut. Formar a 
noies i nois sobre com fer una bona elecció de parella” (Entrevista tècnica 27). 
 
“Un aspecte a millorat és treballar el projecte d’igualtat entre els joves i el de la prevenció de les 
relacions abusives a tots els àmbits formatius, és a dir, incidir en l’escola d’art Arsenal i els diferents 
grups inserits en els Programes de Transició al Treball així com en espais d’educació no formal 
(memòria  Casal x la Igualtat, 2009). 
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E) Línia estratègica 3. LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA. 
 

E.1) MARC CONCEPTUAL 
 

“Heu de tenir més en compte les opinions recollides en les jornades de participació 
ciutadana. La gent voluntària que hi participa moltes vegades no té un retorn ni tan sols 
rep les conclusions” (Entrevista dona, associació 9). 
 
“Aprofundir més en la democràcia participativa. La participació és una cultura i com a tal 
necessita d’anys de pedagogia” (Entrevista Tècnic 3). 

 
La participació de les dones és un element fonamental en la construcció d’una societat més 
democràtica, però la millora i l’ampliació de la seva participació no serà possible mentre no 
es diversifiqui i s’ampliï el concepte de ciutadania, donant un veritable valor a la 
democràcia participativa, perquè la construcció de les societats és sempre el resultat de 
la interacció entre les accions de les institucions i els espais de relació social, allà on dones i 
homes desenvolupem les nostres activitats quotidianes i satisfem les nostres necessitats, 
materials, afectives, intel�lectuals... 
 

La distribució de rols socials entre dones i homes i, de vegades, el pes de les institucions, ha 
frenat, o fins i tot ha impedit, la participació, i en el cas de les dones, aquests impediments 
han tingut una dimensió específica, atesos els components discriminatoris i sexistes dels 
mecanismes de representació i participació tradicionals. Per això, i per la persistència amb 
què, malgrat tot, les dones han anat intervenint en tot el trajecte històric, amb ple 
protagonisme i autoritat en la gestió col�lectiva de l’espai social, així com en la seva 
transformació, el concepte de participació té una rellevància especial. 
 

La democràcia comporta la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans i els llocs 
de presa de decisió col�lectiva, i la igualtat requereix la participació i la representació 
paritària en la vida política, social, cultural i econòmica. Les dones constitueixen la meitat 
de la ciutadania i la presència pública reduïda, i moltes vegades deformada, representa una 
pèrdua per al conjunt de la societat.  Cal avançar, doncs, cap a un nou concepte de 
ciutadania que permeti articular la complexitat de les diferents identitats i integrar les 
diverses formes de participació, totes elles necessàries per a la creació del teixit social i el 
desenvolupament d’uns valors democràtics.  Una nova ciutadania basada en la igualtat, la 
diversitat i el pluralisme, que no respongui únicament a l’universal masculí, sinó que 
reconegui el valor de l’experiència femenina. 
 

Les associacions han estat i són una eina de participació i de relació per a les mateixes 
dones (espais de relació, d’ajuda mútua, de creació o dinamització cultural, espais de 
resistència o combat). Però, també són una eina de progrés i de cohesió social. L’aportació 
dels grups i entitats de dones, així com de moltes dones que des de les seves diferents 
opcions polítiques han treballat en l’àmbit local, ha incidit de manera decisiva en aspectes 
com les reformes jurídiques, els canvis de mentalitats i la conceptualització de les polítiques 
dels partits i els sindicats. 
 

L’exercici de la ciutadania des d’una perspectiva de gènere planteja la incorporació de nous 
eixos de treball, que hauran de ser assumits per les polítiques públiques i pels professionals 
que hi treballen. Aquesta perspectiva posa sobre la taula usos i necessitats que cal tenir en 
compte, tant en el disseny i planificació de les polítiques, com en el planejament de les 
ciutats. Cal incorporar conceptes i solucions que ajudin a resoldre conflictes i 
sobrecàrregues, no per la via de la crisi, sinó facilitant el canvi cultural i social que s’està 
produint.  
 
E.2.  RECURSOS DISPONIBLES 
 

Vilafranca del Penedès disposa d’una  gran diversitat i riquesa d'entitats i associacions que 
conformen un actiu i fort teixit associatiu. Actualment a Vilafranca trobem unes 300  
associacions o entitats, les quals es distribueixen seguint els següents àmbits: 
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� 9 associacions i/o entitats d’activitat econòmica 
� 110 associacions i/o entitats de cultura 
� 15 AMPA’s i 3 associacions/entitats educatives 
� 54 associacions i/o entitats d’esports 
� 5 associacions i/o entitats d’estudis i recerca 
� 5 associacions i/o entitats de gent gran 
� 1 entitats d’igualtat i dreta 
� 8 associacions i/o entitats d’immigració 
� 19 associacions i/o entitats de joventut i lleure 
� 3 associacions i/o entitats de medi ambient 
� 3 associacions i/o entitats religioses 
� 35 associacions i/o entitats de sanitat i serveis socials 
� 5 associacions i/o entitats treballant en temes socials 
� 14 associacions i/o entitats treballant en temes de cooperació i solidaritat. 
 
Un indicador molt relacionat amb els hàbits i condicions de vida de la població és conèixer el 
nivell de participació a les entitats i associacions de la vila: un 44% de la població de 
Vilafranca del Penedès pertany a alguna entitat o associació destacant la participació en 
associacions culturals (14%), en clubs esportius (11%), en casals de persones grans  (10%) 
i en  associacions de veïns (9%). Aquestes dades caldria poder referenciar-les desagradades 
per edat i sexe31. 
 

L’Ajuntament de Vilafranca desenvolupa una important tasca de suport a l’associacionisme 
en matèria d’igualtat: des del Casal x la Igualtat s’ofereix suport tècnic i espais de trobada 
pel desenvolupament d’activitats de grups de dones així com de dones a tall individual. Les 
activitats que es realitzen al Casal x la Igualtat i que possibiliten la trobada de diferents 
grups i associacions són:  cursos d’anglès, cursos de català, formació en noves tecnologies, 
tallers de manualitats així com conferències i seminaris diversos. 
 

El Municipi compta amb el Consell Municipal del Pla x la Igualtat aprovat pel  Ple 
Municipal  el 14 d’octubre de 1997 com a òrgan de participació ciutadana. El Consell  té com 
a objectiu incorporar les necessitats d’homes i dones així com la perspectiva de gènere a les 
tasques que es duen a terme tant des de l’Ajuntament com des de la societat civil. De 
d’aquest espai de participació es coordinen els actes relacionats amb les comissions 
sectorials, el 8 de març i el 25 de novembre.   
   
Cal destacar la vessant formativa que s’introdueix al Consell Municipal x la Igualtat en 
format de monogràfics temàtics els quals permeten aprofundir en el coneixement la 
perspectiva de gènere, l’ adquisició d’un llenguatge comú així com en la incorporació de les 
propostes de les entitats i associacions a la Regidoria del Pla x la Igualtat. 
 

E.3. ANÀLISI 
 

E.3.1. Teixit associatiu 
 

La següent taula ens mostra la presidència de dones i homes a les diverses entitats del 
municipi. Cal tenir en compte, però, que no totes les presidències estan registrades o 
actualitzades i que les dades de la taula fan referència a les persones inscrites amb càrrecs 
a les fitxes municipals, de manera que la taula no reflecteix tant la realitat i composició total 
de cada entitat com el personal que ha assumit responsabilitats amb continuïtat. 
  
TAULA 30: Presidències per sexe de les entitats per seccions 

Presidència  ÀMBITS Nº entitats amb 
presidència 
actualitzada Homes % homes Dones %dones 

                                            
31 Informació extreta de Polítiques de temps des d’una perspectiva de gènere. Marc analític i operatiu i estudi dels 
casos de Mataró, Castelldefels i Vilafranca del Penedès, Ajuts a la Recerca Francesca Bonnemaison, Imma 
Quintana, 2006. 
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Esportives 50 37 74% 13 26% 
Activitat econòmica 9 7 77,7% 2 22,2% 
Culturals i recerca 92 65 70,6% 27 29,3% 
Joventut i lleure 5 5 100% 0 0% 
AMPA’s i educatives 19 7 37% 12 63% 
Sanitat, Benestar i 
social 27 13 48% 14 51,8% 

Cooperació, 
Solidaritat i 
immigració 

23 17 73,9% 6 26,1% 

AAVV 7 3 42,8% 4 57,2% 
Política 9 9 100% 0 0% 
Medi ambient 3 3 100% 0 0% 
TOTAL 248 166 66,93% 82 33% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de dades de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
 
En base a les dades anteriors, es conclou que les dones tenen menys presència en els 
càrrecs de presidència de les associacions i entitats del municipi. Tan sols un 33% 
de les presidències estan assumides per dones. 
 
Els únics àmbits on trobem més càrrecs directius femenins són les AMPA’s (63 % de dones), 
sanitat, benestar i social (51,8% de dones) i les presidències de les Associacions de Veïns i 
veïnes: amb un 57 % de presidentes. 
 
Els àmbits més masculinitzats entre el teixit associatius són: activitat econòmica (amb un 
77,7% de presidents), les associacions esportives (amb un 77,7 %) , cooperació i solidaritat 
(amb un 73,9 % de presidència masculina) i cultura (amb un 70,6%).  
 
Tal com afirma una tècnica entrevistada… 

 
 “A les associacions se segueixen reproduint els rols de gènere: la presidència va a càrrec d’un home i 
les que curren són les dones. A no sé que sigui una entitat formada bàsicament per dones. A 
Vilafranca hi havia una única associació de dones, però es va dissoldre l’any passat” (Entrevista 
tècnica 28). 

 
La tradició i els rols sexuals estan presents en la majoria d’entitats, donat que 
aquelles activitats més relacionades amb la funció reproductiva i de cura, principalment els 
àmbits social, educatiu i sanitari, són presidides per una majoria de  dones. Mentre que 
altres de caràcter més competitiu o que requereixen de més representació institucional 
(esports, cultura…) són exercides en major grau per homes.  
 
Espais de dones 
 

En l’actualitat no existeix a la vila una associació que s’adreci a treballar per les necessitats 
estratègiques de les dones, o bé, una associació de dones.  
 

“ No hi ha grups socials massa crítics entre la ciutadania. No existeix un grup de dones potent  o 
una associació que treballi per la igualtat. Hi havia el Col�lectiu Dona però ha quedat absorbit per 
l’administració”  (Entrevista tècnica 1).  

  
Tot i així  hi trobem entitats formades majoritàriament per dones i que treballen temes que 
les afecten directament. La majoria d’aquestes associacions estan relacionades amb la cura 
de persones malaltes. Moltes vegades aquests espais representen l’únic suport social per a 
compartir una realitat que incideix molt específicament sobre les dones. D’entre aquestes 
associacions, destaquem: 
 
� La Ginesta , grup d’autoajuda per a dones amb càncer de pit. 
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� Associació Lambrusca, adreçada a donar suport a  persones amb alzheimer.  
 
� La Lliga Reumatològica, formada per malaltes, familiars i professionals la qual ofereix 

acompanyament i assessorament a la persona afectada per una malaltia reumàtica o per 
fibromialgia. 

 
E.3.2. Participació Ciutadana i gestió municipal 
 

Consells Sectorials 
 

A Vilafranca del Penedès trobem 7 Consells Municipals Sectorials els quals i representen el 
canal d’intermediació entre el consistori i la societat civil: Serveis Socials, Medi Ambient, 
Policia Comunitària, Igualtat, Esports, Escolar i el Consell per la Convivència. Aquests estan 
formats per una representació política, tècnica i ciutadania tan associada com a títol  
individual. Les seves principals funcions són proposar, debatre i fer el seguiment de les 
principals actuacions municipals objecte del seu àmbit temàtic i/o d'interès. 
La distribució de dones i homes en els diversos Consells Sectorials és la següent32:  
 

GRÀFIC 13: Distribució de dones i homes en els Consells Municipals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Àrea de Participació de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
En la segregació de la participació de dones i homes en els diversos Consells 
Municipals, observem com es torna a reproduir la distribució sexuada per àrees ja 
comentada en relació a les associacions i entitats locals: els homes són majoria en àmbits 
com esports o medi ambient i el treball educatiu i de cura segueix recaient en les dones 
(Consell Municipal Escolar i Consell de Serveis Socials). 

El Consell Municipal x la Igualtat està  format per 24 persones (2009): 21 dones i 3 homes. 
En aquest sentit, i tal com s’afirma reiteradament en el treball de camp realitzat, cal seguir 
treballant per implicar als homes en les polítiques d’igualtat al consistori:  
 

 “Heu d’incorporar als homes a les activitats i als tallers que es realitzen des del Pla x la Igualtat” 
(Entrevista Tècnic 9). 
 

Existeixen diverses associacions  actives en l’organització i en la sensibilització en clau de 
gènere que participen al Consell Municipal x la Igualtat: l’associació Tornar a somriure, 

                                            
32 Dades cedides per l ‘àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca en data de 7 de 
juliol de 2010. 
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l’associació Ginesta, l’associació de puntaires Els Boixets de Vilafranca, l’associació La Lliga 
Reumatològica… Tot i així el mateix Consell valora que la seva participació com a 
representants de les diverses associacions i entitats no repercuteix en la globalitat de les 
associacions que representen. 
Una de les demandes recollides des del Consell Municipal x la Igualtat i adreçada a la 
globalitat d’entitats i associacions de la vila és: 
 

“ Caldria incloure la perspectiva de gènere a les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions. Això duria a la reflexió i al replantejament entre el teixit associatiu. A tall d’exemple, 
potenciar la paritat en els òrgans de decisió de les entitats. Un dels criteris que l’Ajuntament hauria 
d’exigir per firmar convenis amb entitats és que en aquestes no es trobés cap indicador de 
discriminació per sexe, ètnia o procedència” (Grup de Discussió del Consell Municipal x la 
Igualtat). 

 

Processos participatius 
 

Els mecanismes de participació ciutadana són una pràctica molt estesa a l’Ajuntament de  
Vilafranca del Penedès. Dins dels processos participatius que s’han dut a terme al llarg del 
període 2008-2010 a la vila  destaquem:  
 

- Projecte d’Intervenció Integral al barri de l’Espirall. 
- El Pla Local d’Habitatge . 
- Pressupostos participatius 
- El Pla Local de Drogues 
 

La participació d’homes i dones en els tallers i jornades dels diversos processos participatius 
duts a terme en el període 2008-2010 queda reflectida a la taula següent33:  
 
GRÀFIC 14: Percentatge d’homes i dones als espais i tallers participatius. 
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Font: Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca 
      

GRÀFIC 15: Percentatge de dones i homes a les comissions 
dels processos participatius 

 
 
Quant a la participació    
d’homes i dones a les 
comissions dels diversos 
processos participatius duts a 
terme entre l’any 2008 i 2010 
es distribueix seguint els 
següents percentatges: 
 
. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Àrea de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca 

                                            
33 Tan sols es reflecteixen aquells processos o espais participatius en els quals s’han recollit les dades 
segregades per sexes. 
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En la participació de dones i homes als tallers i comissions participatives es tornen 
a reproduir els rols sexuats per àrees o àmbits. A tall d’exemple: la comissió “El nostre 
entorn”, la qual s'enfoca des del vessant de la millora de les accions urbanístiques, 
l'economia i el medi ambient, presenta un 78, 8 % de participació masculina. En contrast, a 
la comissió  “La gent del barri”, la qual  té per objectiu el treball de les relacions humanes al 
barri i millorar la qualitat del veïnat, la participació entre dones i homes està del tot 
equilibrada. Potser aquest biaix de gènere en els espais i canals participatius del consistori 
ve donat, tal com apunta una tècnica municipal, per: 
  

“En els processos participatius no limitem ni segreguem la participació a ningú, obrim la 
participació a la ciutadania en general (…). Pel diversos processos participatius de la ciutat no 
s’ha tingut en compte el criteri de gènere”” (Entrevista tècnica 14). 
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F) Línia estratègica IV: REPARTIMENT DELS TREBALLS I USOS DELS TEMPS 
 

F.1) MARC CONCEPTUAL 

 

“Aquí, a Vilafranca, per tractar-se d’un context rural, caldria empoderar més les dones a 
nivell laboral i econòmic”(Entrevista dona, associació 2). 
 
“Jo proposo fer una campanya publicitària conscienciant als homes de les avantatges de 
participar més en les responsabilitats familiars. Valorar-les socialment, per canviar poc a 
poc les consciències  ” (Entrevista dona, tall  individual, 3). 

 

La progressiva incorporació de les dones en l’espai públic i la presència important de les 
dones en el món laboral han tingut impactes perversos en la vida de les dones.  
 

D’una banda, la participació de les dones en l’economia i l’ocupació es veu marcada 
per una major precarització; més presència en economia submergida, menors  salaris,  
major  temporalitat,  segregació  horitzontal –sectors professionals feminitzats i poca 
diversificació de les opcions– i segregació vertical –dificultats per a accedir a càrrecs de 
responsabilitat o comandament–. Tot això es tradueix en una menor capacitat econòmica, 
menors possibilitats d’accés a un habitatge adequat i a un espai propi, major risc de 
pobresa... La situació encara és més greu en el cas de les dones migrades, dones gitanes, 
dones amb discapacitats, treballadores sexuals, treballadores agràries... Així doncs, les 
discriminacions directes i indirectes per motius de gènere que persisteixen a nivell laboral 
presenten un panorama que, sens dubte, cal superar. 
 

D’altra banda, la configuració dels rols tradicionals i de les tasques assignades no s’ha 
modificat en l’àmbit privat, en l’espai domèstic, on continua persistint la cronificació d’una 
situació de desigualtat en què les dones assumeixen la major part de les càrregues 
domèstiques i dels treballs de cura i atenció, que a més, són “invisibles” i no remunerats. La 
necessitat vital d’aquests treballs, d’una banda, i la necessitat de l’aportació econòmica, 
d’una altra, generen una dinàmica perversa de sobrecàrrega de les dones, amb jornades 
dobles i triples, que aguditza les discriminacions. Aquesta situació s’agreuja amb els canvis 
de les modalitats familiars, amb una existència cada vegada més elevada de famílies 
monoparentals on la dona assumeix totes les responsabilitats familiars. 
 

Aquesta problemàtica ha portat a parlar de la necessitat de conciliar la vida personal, 
familiar i professional. Però, moltes de les polítiques de conciliació posades en marxa fins 
l’actualitat han contribuït més a afermar les dones en el rol de mares i esposes i que no a 
fomentar la responsabilitat dels homes en les tasques domèstiques i la cura dels infants i les 
persones dependents. Per això, cal parlar de corresponsabilitat en l’àmbit domèstic, a 
partir de la col�laboració i la responsabilitat compartida dels membres d’una estructura 
familiar.  
 

Posar fi a la invisibilitat d’aquest treball significa donar-li valor i reconèixer que es tracta 
d’una activitat de sostenibilitat social i econòmica que possibilita el funcionament del 
mercat. Cal treballar per una corresponsabilitat pública i social que tendeixi a transformar 
les formes de producció i d’organització del treball actuals i aporti noves maneres 
d’entendre la ciutadania. Necessitem ciutats cuidadores, amb administracions locals 
exemplificadores, que promoguin la cultura i la pràctica de conciliació i la corresponsabilitat, 
que promoguin empreses cuidadores i socialment responsables, que ampliïn i diversifiquin 
les mesures de suport a les famílies i d’atenció a les persones dependents. 
 

F.2) RECURSOS DISPONIBLES 

L’activitat productiva de Vilafranca del Penedès es caracteritza per: 
 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 58 

� Un sector agrari amb un pes important en el teixit productiu, especialment quan es 
compara amb la importància que té al conjunt de l’economia catalana. L’activitat se 
centra bàsicament en la vinya, que representa el 6 % del PIB comarcal. 

� Una indústria que continua tenint un paper fonamental en el sistema productiu de la 
vila, tot i la terciarització creixent de l’economia de la comarca. El teixit industrial es 
basa en una part considerable en les activitats relacionades amb l’elaboració del vi i del 
cava, que representa una mica més del 9 % de la producció total comarcal, tot i que 
també presenta una diversificació notable. 

� Un sector serveis relativament menys desenvolupat que al conjunt de Catalunya, però 
en expansió constant i amb un pes en l’economia comarcal al voltant del 46 % de la 
producció. 

 

El Municipi compta amb el Servei de Foment de l'Ocupació - La Fassina- el qual  disposa 
d’un  Servei d’Orientació Professional (SOIP). El SOIP és la porta d’entrada a tots els 
programes i activitats de la Fassina i a la xarxa de recursos per a l’ocupació de Vilafranca i 
el seu entorn. El SOIP està al servei de les persones en situació d’atur i en actiu i també de 
les empreses que busquen cobrir les seves necessitats de recursos humans, formació i 
reciclatge. Es gestiona a través d'un dispositiu telemàtic – Xarxa Xaloc de la Diputació de 
Barcelona- que connecta diferents localitats de la província de Barcelona. Els serveis que 
s’ofereixen des del SOIP s’estructuren en tres àmbits diferents: 

� El Club de Feina 

� L’ Orientació Laboral 

� Empreses per l’Ocupació (ExO) :projecte que, amb col�laboració amb la Diputació de 
Barcelona, té com  a missió treballar conjuntament amb les empreses de Vilafranca del 
Penedès i comarca per afavorir la competitivitat dels Recursos Humans i la inserció 
laboral dels/les treballadors/es. 

A banda del SOIP, el Servei de Foment de l’Ocupació participa en:   
El Centre de Formació Ocupacional Francesc Layret, centre Col�laborador del Servei 
d'Ocupació de Catalunya  el qual porta a terme diversos programes de formació per a 
persones en situació d'atur com a empreses i professionals en actiu. El Centre abraça els 
següents projectes: 

� Cursos de formació ocupaciolnal. 

� Escola Taller Casa Amiguet 

� Projecte SPEED: Simulació d’empreses amb finalitat educativa. 

� El Programa de Transició al Treball (PTT) 
 

El Pla d'Integració Laboral (PIL), el qual agrupa un conjunt de recursos i accions 
dedicats a facilitar la integració laboral o la reincorporació al mercat de treball de persones 
amb especials situacions o dificultats d'accés a l'ocupació. El PIL abraça: 

� Itineraris d'inserció sociolaboral-RMI 

� Servei Prodomicili-Atenció a les persones 

� Taller d'ocupació 

� Plans d'ocupació 

� Treball als barris 

� Comissió de la Verema 
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� Projecte Igualar 

� Projecte ILOQUID 

Aprendre a Vilafranca:  projecte que s’adreça a promoure la creació d'una cultura 
d'aprenentatge permanent a la vila. El projecte abraça: 

� L'Aprenentatge al llarg de la vida 

� Portal Aprendre a Vilafranca 

� Eina per a l'autodiagnosi 

� Fira de l'orientació i l'aprenentatge 

L’Ajuntament de Vilafranca també compta amb el centre Àgora, centre per a la nova 
emprenedoria, el qual ofereix suport d’assessoria per part de persones expertes així com un 
viver d’empreses. 
 

El consorci comença a treballar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el món 
laboral amb el projecte Emergim (2001-2004), desenvolupat en el marc de la Iniciativa 
Comunitària Equal i  liderat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Entre 2005 i el 2007, es du a terme el projecte Igualem, amb els municipis d'Igualada, 
Manresa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú així com amb totes les organitzacions 
empresarials de les quatre comarques, dels sindicats majoritaris CCOO i UGT i de les 
Universitats Politècnica de Catalunya i Autònoma de Barcelona. El projecte  cerca 
desnaturalitzar l’assignació estereotipada de feines en funció del sexe. Com a efecte, es 
pretén inserir dones desocupades en oficis tradicionalment masculins. Des del projecte, 
finançat pel Fons Social Europeu i pels propis ajuntaments, es van fer diverses accions 
d'orientació, formació i sensibilització. En el cas de Vilafranca, 25 dones d’un total de 41 
participants van aconseguir la seva inserció en el mercat de treball. Aquesta dada té  molta 
significació si tenim en compte que de les 16 dones que no van aconseguir accedir al mercat 
de treball, només una va finalitzar l’itinerari de formació i inserció previst per l’Igualem. Les 
15 restants van ser baixes voluntàries (12) o forçoses (3), majoritàriament concentrades en 
la primera de les quatre edicions de l’itinerari de formació i inserció. 
 

Com a continuïtat, al  llarg del 2009 es realitza el projecte Igualar, amb accions de 
formació, sensibilització i prospecció per la igualtat, amb finançament del SOC; del Fons 
Social Europeu i de l’ Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Al final del projecte es 
registraven 15 dones en accions formatives i més de 400 alumnes de secundària en accions 
de sensibilització. 
 

També cal apuntar al Programa Emergim, el qual es desenvolupa de forma continua des 
del gener de 2004 amb el cofinançamenmt de la Diputació de Barcelona. Aquest programa 
s’adreça específicament al sector de serveis de neteja i atenció a la Llar i treballa en la 
informació sobre el règim especial de treballadores de la llar i les seves possibilitats de 
treball regular ja sigui en domicilis particulars com en empreses o en serveis d’atenció 
domiciliaria.  
 

F.3) ANÀLISI 

F.3.1. Desocupació 
 
La crisi ha afectat durament la ciutat, amb una taxa d’atur registrat del 15,84% (agost de 2010 
2009), xifra per damunt de la comarca de l’Alt Penedès (13, 98%) i de la mitjana catalana ( 
14,09%). Respecte el mateix període de l’any anterior (agost de 2009), la taxa d’atur a 
Vilafranca s’ha incrementat amb 1,48 punts. Tot fa pensar que la crisi actual suposarà el final del 
període expansiu,  però cal començar a pensar quines tendències s’imposaran en el context post-
crisi, que ben segur arribarà, tot i que encara no s’hagi tocat fons. 
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TAULA 31: Evolució de la taxa d’atur, 2009-2010. 
Evolució 2009 2010 
Aturats 2.937 2.999 3.102 3.166 3.209 3.350 3.464 3.574 3.587 3.511 3.404 3.270 3.253 

% var. 0,89 2,11 3,43 2,06 1,36 4,39 3,40 3,18 0,36 -2,12 -3,05 -3,94 -0,52 

 
Taxa  
atur % 

14,30 14,61 15,11 15,42 15,63 16,31 16,87 17,41 17,47 17,10 16,58 15,93 15,84 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-
Garraf 
 
TAULA 32: Atur registrat, agost 2010. 

Taxa d'atur registrat (%) Atur registrat Variació interanual (%) 
agost-10 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 
Vilafranca 15,17 16,69 15,84 1.738 1.515 3.253 7,82 14,34 10,76 
Alt 
Penedès 

12,44 15,97 13,98 3.848 3.838 7.686 7,58 15,71 11,49 

Catalunya 13,13 15,31 14,09 288.820 267.074 555.894 6,10 8,16 7,08 
Espanya 14,92 19,48 16,91 1.970.343 1.999.318 3.969.661 8,42 10,36 9,38 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-
Garraf. 

L’atur femení a Vilafranca (16,69%) continua sent superior al masculí (15,17%) 
situant-se per sobre de les taxes d’atur de les dones de nivells territorials superiors. De les 
persones aturades registrades el mes d’agost de 2010, el 50,3% són dones. 

Un fet a destacar, és que la variació interanual de persones registrades a l’atur a Vilafranca 
del Penedès és molt desfavorable per a les vilafranquines, d’agost de 2009 a agost de 2010 
l’augment ha estat del 14, 34 %, quasi el doble que el registrat pels homes i força superior 
a la variació interanual de l’atur femení a nivell de Catalunya i Espanya. 

Per edat, l’atur afecta en major mesura a les persones d’entre  25 i 39 anys (44%) i el nivell 
formatiu del 84% de persones aturades és inferior o equivalent a l’educació general. 
 
TAULA 33: Atur per nivell acadèmic, grup professional i sector econòmic,  juny 2010 
Atur per 
Nivell 
acadèmic, 

Juny 10 

Sense 
estudis 

Estudis 
primaris 
incomplets 

Estudis 
primaris 
complets 

Programes  

Formació 
Ocupacional 

Educació 
General 

Tècnica 
professional 
superior 

Universitat 
primer cicle 

Universitats 
segon i 
tercer cicle 

Altres Estudis 
postsecun- 
daris 

Vilafranca 22 176 590 239 2062 133 74 103 5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Entre les dones, el grup d’edat que presenta major presència a l’atur es troba entre els 30 i 
40 anys (el 30 % de la població femenina registrada). Aquesta distribució de l’atur femení, 
pot anar associat, entre d’altres factors, a temes relacionats amb el cicle vital, a la manca 
de serveis per a la conciliació de la vida familiar i laboral o bé a que la corresponsabilitat 
encara dista d’haver-se assumit. 

TAULA 34: Atur registrat per edat i sexe, desembre 2009. 

Homes Dones Total 

Edat Total % Total % Total % 

16-19 45 2,49 25 1,79 70 2,18 

20-24 133 7,35 103 7,36 236 7,35 

25-29 275 15,20 179 12,79 454 14,15 

30-34 348 19,24 224 16,00 572 17,82 
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35-39 302 16,69 196 14,00 498 15,52 

40-44 218 12,05 194 13,86 412 12,84 

45-49 171 9,45 137 9,79 308 9,60 

50-54 131 7,24 153 10,93 284 8,85 

55-59 111 6,14 119 8,50 230 7,17 

+ de 
59 

75 4,15 70 5,00 145 4,52 

Total 1.809 100,00 1.400 100,00 3.209 100,00 

Taxa 
d’atur 
(%) 

15,79 15,42 15,63 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf. 

A partir dels 40 anys, l’atur femení comença a ser superior al masculí, canvi que es pot 
relacionar amb la dificultat de reincorporació al món laboral quan les dones ja han 
acabat amb la primera etapa de cura dels fills i filles: 

“La dona que dedica uns anys a la maternitat i que per tant, també ha estat treballant per la 
societat criant als seus fills, hauria de rebre més ajuts. Després és rebuda com a una peça, fora del 
sistema, que no val  perquè ha perdut el ritme. S’hauria de crear una secció especialitzada en la 
reinserció laboral de les mares que volen o han de tornar a treballar fora de casa. Les seves 
capacitats són molt variades i àmplies i la societat no sap aprofitar-les” (Entrevista dona, tall 
individual, 3). 

 
TAULA 35: Contractació registrada per sexe i edat a l’Alt Penedès, 3r trimestre 2011. 

ALT PENEDÈS HOMES  
 

DONES 
 

TOTAL 
  

<20 
ANYS 

20- 24 
ANYS 

25 -29 
       ANYS 

30 - 44  
       ANYS 

> 44 
ANYS TOTAL 

AVINYONET DEL 
PENEDÈS 223 40 263  14 34 33 125 57 263 

LES CABANYES 37 11 48  3 4 11 24 6 48 
CASTELLET I LA 
GORNAL 139 43 182  7 27 32 76 40 182 

CASTELLVÍ DE LA 
MARCA 162 24 186  6 17 29 101 33 186 

FONT-RUBÍ 293 36 329  13 37 54 161 64 329 
GELIDA 286 159 445  33 76 82 186 68 445 
LA GRANADA 160 65 225  13 34 46 98 34 225 
MEDIONA 221 46 267  6 42 47 144 28 267 
OLÈRDOLA 588 194 782  33 108 113 406 122 782 
OLESA DE 
BONESVALLS 15 22 37  7 4 3 14 9 37 

PACS DEL PENEDÈS 188 67 255  10 45 38 130 32 255 
EL PLA DEL PENEDÈS 162 28 190  8 24 24 101 33 190 
PONTONS 12 6 18  - 2 3 8 5 18 
PUIGDÀLBER 58 29 87  5 9 16 43 14 87 
ST. CUGAT 
SESGARRIGUES 174 45 219  15 46 40 95 23 219 

ST. LLORENÇ 
D’HORTONS 229 96 325  42 78 36 121 48 325 

SANT MARTÍ SARROCA 372 64 436  23 57 66 195 95 436 
ST. PERE DE 
RIUDEBITLLES 114 49 163  4 30 21 70 38 163 

ST. QUINTÍ MEDIONA 64 44 108  9 17 7 50 25 108 
ST. SADURNÍ D’ANOIA 891 383 1.274  100 238 242 513 181 1.274 
SANTA FE DEL 
PENEDÈS 71 7 78  4 11 13 45 5 78 

STA.  MARG. I ELS 
MONJOS 612 374 986  46 179 164 479 118 986 

SUBIRATS 386 92 478  34 52 83 221 88 478 
TORRELAVIT 279 21 300  5 59 47 129 60 300 
TORRELLES DE FOIX 142 58 200  11 39 33 82 35 200 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 1.288 1.488 2.776  182 717 508 965 404 2.776 

VILOBÍ DEL PENEDÈS 200 30 230  20 39 37 106 28 230 
TOTAL COMARCA 7.366 3.521 10.887  653 2.025 1.828 4.688 1.693 10.887 
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Font:  Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Si ens fixem en les taxes de temporalitat, del 8.270 contractes nous que es van realitzar al 
llarg del 2009 a la vila, el 56, 42 % eren de dones. La taxa de temporalitat de les dones 
(83,48%) és inferior a la dels homes (85,13%). Aquest és un indicador positiu per a les 
dones, però aquesta dada podria explicar-se perquè una part important dels homes (l’any 
2009) estaven contractats al sector de la construcció i, per tant, lligats a les execucions 
d’obres. 
 
Quant a la població d’origen estranger, l’atur masculí (71, 58%)  és força superior al femení 
(28, 42 %). Aquí cal recordar, tal com a observat el personal tècnic de l’àrea laboral al llarg 
de les entrevistes, que les estadístiques duen a engany ja que moltes dones migrants  no 
declaren la disposició de treball en l’esfera laboral. D’altra banda,  el treball de cura, al 
qual s’hi dediquen en la seva majoria, s’ubica dins del mercat negre; La  majoria 
de dones migrants treballen sense contracte, en treballs poc reconeguts, ubicats 
en l’àmbit privat i domèstic. Així, les dones migrades treballadores no estan 
regularitzades ni organitzades socialment.  Per edat aproximadament el 55 % de persones 
aturades té entre 25 i 39 anys. 

 
“Jo apostaria per una empresa de neteja per a dones immigrants, adaptada al seu nivell d’idioma 
i d’estudis on puguin anar a treballar amb el seu mocadors sense sentir-se ofeses. Una associació 
voluntària per ensenyar idiomes, per a dones immigrants i nens. On ensenyessin l’àrab, crec molt 
en la comunicació” (Entrevista dona, recurs proximitat 9). 

 
El sector econòmic més afectat és el sector serveis: que inclou el 36% del total de persones 
estrangeres desocupades a Vilafranca del Penedès.  
La taxa de temporalitat se situa a l’entorn del 89 %,  amb una diferència pel que fa al sexe: 
el 59 % del total de persones estrangeres amb contracte temporal son homes. Del total 
d’homes estrangers contractats el 76 % tenen contracte temporal mentre que per les dones 
aquest valor representa el 68%. 

 
“Al Consell Comarcal, sobretot ens trobem amb demandes de feina per part de les dones 
immigrants. Quan venen per reagrupació familiar, volen una feina per complementar la del marit” 
(Entrevista dona, recurs proximitat 9). 

 
TAULA 36: Persones estrangeres aturades per sexe, març 2010. 

 Gener Febrer Març % S/aturats 
(març 2010) 

Homes 1.309 1.367 1.438 71,58 
Dones 487 530 571 28,42 
TOTAL 1.796 1.897 2.009 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf. 

TAULA 37: Contractació a població de nacionalitat estrangera  registrada per sexe i edat, 1r 
trimestre de 2010 

Homes Dones Menys de 
20  anys 

De 20 a 24  De 25 a 29 De 30 a 44 Més de 44 
anys 

Total 

71 56 3 21 28 55 20 127 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf. 

TAULA 38: Contractació registrada per municipis, tipus de contracte i sexe, 1r trimestre de 
2010. 

 Indefinits 
homes 

Indefinits 
dones 

Temporals 
homes 

Temporals 
dones 

Indefinits 
total  

Temporals 
total 

Vilafranca 
del Penedès 

17 18 54 38 35 92 

Total 
comarca 

45 30 341 112 75 453 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf. 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 63 

En l’anàlisi del percentatge de població en situació d’atur és interessant tenir en compte les 
dades per sectors d’ocupació. A continuació es presenten les dades en data 01.01.10, les 
quals donen certes pautes de les característiques de l’atur a Vilafranca del Penedès 
 
F.3.2. Segregació del mercat de treball 
 

Per grups professionals, les persones més afectades per l’atur son les treballadores no 
qualificades (4 de cada 10) i, per sectors econòmics, el sector més afectat és el de serveis 
(50%), seguit per la indústria (18%), la construcció (15%), els sense ocupació anterior 
(12%) i l’agricultura (5%). Cal destacar que les persones desocupades sense ocupació 
anterior i els de l’agricultura han augmentat un 54% i un 85 % d’agost de 2009 a agost del 
2010, respectivament.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

El sector serveis és la principal ocupació de la població del municipi (el  78,66% de la 
població ocupada) seguit amb molta diferència del de la indústria (el 13,68%). Si comparem 
aquesta distribució amb dades de l’any 2008, s’observa que el sector on més s’ha reduït 
l’ocupabilitat és el sector serveis (amb una diferència de 4,19 punts) seguit del de la 
construcció (amb una diferència de 2,93 punts). 
 
TAULA 39: Població ocupada per sectors, 2010. 

VILAFRANCA / POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS / 2010 

ASSALARIATS AUTÒNOMS TOTAL 
ANY NÚM. % NÚM. % NÚM. % 
Agricultura 14 0,11 85 3,37 99 0,66 
Indústria 1793 14,38 258 10,22 2.051 13,68 
Construcció 670 5,37 379 15,02 1.049 7,00 
Serveis 9990 80,13 1.802 71,39 11.792 78,66 

TOTAL 12467 100,00 2.524 100,00 14.991 100,00 
Font: Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf (01.01.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAULA 40: Atur registrat per sector econòmic, juny 2010 

Atur per sector 
econòmic 

Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació 
anterior 

Vilafranca 160 683 559 1817 355 

Font: Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf (01.01.10) 
 

La segregació és un concepte utilitzat en el mercat de treball des de la perspectiva de 
gènere i fa referència a certa segmentació del mercat per sexes. És a dir, a una 
estructuració en diversos subgrups diferenciats pels nivells d’organització, de tecnologia, de 
productivitat, d’ingressos i de característiques de la força de treball. Tal segmentació tant 
pot ser horitzontal com vertical. 
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SEGREGACIÓ HORITZONAL  

Es dóna quan trobem una concentració de dones en determinades ocupacions i/o famílies 
professionals  que generalment es caracteritzen per unes condicions laborals poc favorables, 
salaris baixos i poques oportunitats de formació continuada. Són, per tant, professions 
feminitzades. 

Les dades del municipi de Vilafranca del Penedès (tan sols disponibles per l’any 2001) 
apunten clarament envers l’existència d’una segregació horitzontal al mercat de 
treball. 

TAULA 41: Persones ocupades per branques d’activitat i sexe. Població  de 16 anys i més, 
2001. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Tal com reflecteixen les dades exposades, s’ observa un clar predomini de l’ocupació 
masculina en els sectors de la indústria, la construcció i l’agricultura, així com  una forta 
feminització  dels sector educatiu, sanitat i serveis socials i de personal domèstic 
(actualment protagonitzat bàsicament per dones migrades). Així, les professions a les 
quals accedeixen les vilafranquines són aquelles relacionades amb la cura de 
persones i el treball domèstic, molt vinculades als rols de gènere. 

D’altra banda, de les 15.119 persones classificades en l’anomenada “població 
inactiva”, el 20, 2% són dones que treballen a l’àmbit domèstic. Del total de 
persones de Vilafranca del Penedès que es dediquen al treball reproductiu, el 98, 
3% són dones, els homes tan sols representen l’1,6%. Malgrat en aquests nou darrers 
anys la situació pot haver variat, el treball domèstic continua sent una activitat assumida 
per les dones, el valor de la corresponsabilitat dista força d’haver-se instaurat. 

“Caldria professionalitzar el treball de cura a les persones. Fomentar  i recolzar la formació 
d’empreses per part de les dones emprenedores i sobretot evitar que l’actual treball submergit, 
sobretot realitzat per les dones, encara se submergeixi més a causa de la crisi”. ” (Entrevista tècnica 
1) 
 

Una de les conseqüències de la conceptualització del treball reproductiu com a “no treball” 
és que l’economia tradicional no l’ inclou a les estadístiques, fet que resulta en un obstacle 
per mesurar-ne l’aportació.  

El sistema econòmic capitalista classifica el treball en productiu i reproductiu. Si tenim en 
compte que un dels principis econòmics per excel�lència és el “màxim benefici a mínim 
cost”, es dedueix que el treball reproductiu, en la mesura que no genera i possibilita els 
màxims beneficis econòmics, és, paradoxalment, el més productiu de tots. L’informe de 
Nacions Unides sobre el Desenvolupament Humà (2000) afirma que el valor de la producció 
no registrada (treball domèstic) als comptes nacionals dels països industrialitzats, 

 Agricultura 
i ramaderia 

Pesca Indústries 
extractives 

Indústries 
manufactur

eres 

Electricitat 
gas i aigua 

Construcció Comerç i 
reparació 

Hostalera Transport i 
comunicaci

ons 

Homes 198 4 6 2.926 77 1.230 1.467 316 582 

Dones 41 1 2 1.367 13 140 1.201 334 185 

Total 239 5 8 4.293 90 1.370 2.668 650 767 

 Mediació 
financera 

Immobiliàries
, lloguers i 

serveis empr. 

Adm.pública 
defensa i SS 

Educació Sanitat i 
Serveis 
Socials 

Altres 
serveis  

Personal 
Domèstic 

Organismes 
extraterrito

rials 

Total 

Homes 327 534 316 237 139 153 11 1 8.524 

Dones 206 543 301 507 565 237 141 2 5.786 

Total 533 1.077 617 744 704 390 152 3 14.310 
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representa com a mínim la meitat del Producte Interior Brut i més de la meitat del consum 
privat.34 

TAULA 42: Activitats de la població “inactiva”, 2001. 

Població 
inactiva 

Persones jubilades 
o pensionistes 

Incapacitat 
permanent 

Estudiants Feines a la llar Altres situacions TOTAL POBLACIÓ 
INACTIVA 

Homes 2.008 32,61% 322 5,23% 2.816 45,74% 51 0,83% 960 15,59% 6.157 40,02% 

Dones 1.939 21,64% 197 2,20% 2.811 31,36% 3.056 34,10% 959 10,70% 8.962 57,52% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Quan es parla de població inactiva es fa referència a sectors de la població que no declaren 
la disposició de treball en l’esfera laboral. És el cas de persones pensionistes, estudiants, 
que es dediquen a feines de la llar; aquestes realitzen o poden realitzar aportacions 
fonamentals i amb valor econòmic per al manteniment social, però la seva aportació de 
riquesa i serveis a la comunitat resta normalment invisibilitzada. D’altra banda, les dades 
oficials amb les que treballem, no contemplen l’economia submergida, la qual, no 
cal dir-ho, afecta més a les dones. I, sobretot, a les dones migrants. 

No disposem de dades més actualitzades per estimar si aquesta realitat ha canviat, si la 
segregació s’ha accentuat o bé si s’ha suavitzat, però les tendències generals del mercat de 
treball català apunten a que encara resta tram per recórrer.  
 

Segregació vertical 

L’existència de segregació vertical, la qual es dóna quan les dones es concentren en llocs de 
baixa responsabilitat, es pot observar analitzant els perfils professionals existents al 
municipi i tenint en compte la localització (dins o fora del municipi).  

La taula següent mostra les diferències entre homes i dones per qualificacions 
professionals: les dones ocupen majoritàriament els grups professionals de personal de 
serveis i comerç així com tècnic científic i intel�lectual, mentre que els homes ocupen perfils 
professionals d’artesans, personal qualificat del sector de la construcció així com personal 
directiu d’empreses i d’administracions públiques: de les persones que ocupen càrrecs 
directius, tan sols un 29 % són dones.  

L’existència d’un sostre de vidre, la necessitat d’una gran dedicació per ser directiva, situa 
barreres per accedir als càrrecs directius i dificulta que moltes dones puguin exercir 
aquestes professions per manca de compatibilitat amb les “seves” responsabilitats 
domèstiques i familiars.  

TAULA 43: Persones ocupades per professió i sexe. Persones de 16 anys i més (CC094), 
Vilafranca del Penedès, 2001. 

 Personal 
directiu de 

les empreses 
i 

administraci
ons 

públiques 

Personal 
tècnic i 

professionals 
científics i 

intel�lectuals 

Personal 
tècnic i 

professionals 
de suport 

Empleats 
administratiu

s 

Treballadors 
de serveis i 
venedors de 

comerç 

Treballadors 
qualificats 

en act. 
agràries i 
pesqueres 

Artesans i 
treballadors 
qualificats 

de les 
indústries i 

la 
construcció 

Treballadors 
no 

qualificats 

Forces 
armades 

TOTAL 

Homes 764 594 951 750 797 136 2.143 756 3 8.524 

Dones 318 760 821 1.003 1.244 24 371 616 3 5.786 

Total 1.082 1.354 1.772 1.753 2.041 160 2.514 1.372 6 14.310 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 

La gran majoria de persones treballadores qualificades en indústries i construcció, en 
instal�lacions de maquinària i activitats agràries i pesqueres són homes.  

                                            
34 Informe d’avaluació. Pla per la Igualtat Vilafranca del Penedès (2000-2006). 
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Aquest predomini masculí es dóna en professions amb molta demanda i, en el cas dels 
artesans i treballadors qualificats, també amb reconeixement i qualificació. En contrast, les 
empleades administratives, treballadores de serveis i venedores de comerç, ni presenten 
tanta demanda i gaudeixen del mateix reconeixement. La qual cosa, molt sovint, ve 
acompanyada de pitjors condicions salarials i de conciliació. 

Tal com senyala una entrevistada pertanyent al teixit associatiu de la vila:  
 

“Volem eliminar la doble escala salarial, cal un mateix salari per mateix treball. Hem de superar la 
segregació horitzontal, que diu dones igual a administratives o infermeres. De totes maneres, el 
sistema capitalista necessita que les dones siguin les proletàries del proletariat- Cal reconèixer el 
treball domèstic legalment” (Entrevista dona, associació 10). 

 

F.3.3. Informació, orientació i inserció laboral 

 
F.3.3.a) Servei d’Informació per a l’Ocupació 

En relació a la distribució entre homes i dones als programes i serveis d’informació per a 
l’ocupació, trobem una major proporció d’homes que fan ús de les accions d’informació del  
SOIP: el 55,% d’un total de 949 persones i una major proporció de dones que concretitzen 
l’acció informativa en una derivació : el 60 % d’un total de 393 persones que en fan ús l’any 
2009. 

 

 GRÀFIC 16: Participació d’homes i dones al Servei d’Informació per a 
l’Ocupació 

   Font: Elaboració pròpia. Memòria Servei Foment Ocupació 2009 

De les persones usuàries del Club de la Feina, són els homes qui presenten una major 
assistència: el 78 % del total d’assistències. Segons la tècnica responsable del servei, degut 
a la crisi del sector de la construcció, s’ha incrementat el nombre d’homes usuaris. En anys 
anteriors el percentatge d’ús del Club de Feina era lleugerament superior per a les dones. 
Les principals queixes que es reben des del servei fan referència a la major exigència de 
formació i idiomes per a un mateix lloc de feina en relació a anys anteriors: “ara les 
persones que no tenen formació o idiomes ho tenen molt fotut”. 

 

TAULA 44: Persones usuàries del Club de feina per sexe, 2010. 

CLUB DE LA FEINA: PERÍODE del 24/09/2009 al 24/09/2010 
  Persones 

usuàries del 
Club de la Feina 

% persones 
usuàries 

Nombre 
d’assistències al 
Club de la feina 

% Assistència 

HOMES 536 64 4939 78 
DONES 300 36 1389 22 

173 220

526
423

28 61 58 31

1664
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0
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Font: Elaboració pròpia. Dades proporcionades pel SOIP - Servei d'Orientació i Inserció Professional. 

En relació a l’índex d’inserció registrat des del Club de la Feina, es manté superior 
entre els homes. Segons la tècnica del servei, les dones segueixen  trobant treball en el 
sector serveis, com a dependenta o bé auxiliar geriàtrica. En canvi, la inserció dels homes 
es concreta com a operaris, sobretot com a operaris de fàbrica. 

 

TAULA 45: Índex d’inserció registrat des del Club de la Feina, Vilafranca del Penedès 2010. 

INSERCIÓ CLUB DE LA FEINA: PERÍODE del 24/09/2009 al  24/09/2010 
Edat De 16 a 20 

anys 
De 21 a 29 

anys 
De 30 a 39 

anys 
De 40 a 49 

anys 
De 50 a 65 

anys 
Total 

HOMES 20 55 66 24 7 172 
DONES 14 42 47 36 17 156 
Total 34 97 113 60 24 328 
Font: Elaboració pròpia. Dades proporcionades pel SOIP - Servei d'Orientació i Inserció Professional. 

 

Un fenomen destacat per tot el personal tècnic de l’àrea de Treball és l’increment 
de l’economia submergida a la vila arrel de la crisi: “les dones, sobretot les migrants 
segueixen treballant en la neteja, però ara de forma més submergida encara. Els homes, 
sobretot els magrebins, continuen treballant al camp, però ara encara de forma més 
submergida”. 

 
“Caldria professionalitzar el treball de cura a les persones. Fomentar  i recolzar la formació 
d’empreses per part de les dones emprenedores. Evitar que l’actual treball submergit 
encara se submergeixi més a causa de la crisi”. ” (Entrevista Tècnica 1) 

 
 
F.3.3.b. Escola d’Emprenedoria 
 

Al llarg de 2009 han sortit un total de 281 nous emprenedors/es  del Centre Àgora, l’escola 
d’Emprenedoria de Vilafranca del Penedès : el 60 % d’aquests són homes i el 40 % dones. 
Arrel de les intervencions s’han creat un total de 87 empreses, el 64 % de les quals ha 
estat consolidades per homes. En paraules de la directora del servei, es detecten les 
següents tendències de gènere en el camp de l’emprenedoria: 
 

“ Abans de la crisi, el 65 % de les persones usuàries d’Àgora , del servei de creació i conciliació 
d’empresa, eren dones. Però tot i així, més homes acabaven consolidant l’empresa. Ara ha 
canviat el perfil, s’aposta per l’emprenedoria a edats més avançades i també s’ha incrementat el 
nombre d’homes usuaris. En el món de l’emprenedoria resta molt per fer, a les dones els hi costa 
molt més arribar a consolidar l’empresa. Els problemes són de conciliació amb la vida familiar i per 
això moltes dones acaben posant en marxa activitats que poden desenvolupar des de casa. 
També es troben amb problemes de finançament de la posada en marxa del negoci ” (Entrevista 
tècnica 24). 

 

 TAULA 46: Persones participants als formats formatius d’Àgora, 2007-2010. 
 2007 2008 2009 TOTAL 

Homes 61 71 77 209 
Dones 84 80 54 218 
TOTAL 145 151 131  

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides des del Centre Àgora 
 
 
 TAULA 47: Total empreses creades per l’alumnat centre ÀGORA 

 2007 2008 2009 TOTAL 

Per Homes 58 59 56 173 
Per Dones 32 32 31 95 
TOTAL 90 91 87 268 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides des del Centre Àgora 
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Tal com mostren les taules anteriors, la relació del nombre d’homes formats al centre Àgora 
en els darrers tres anys amb el nombre d’empreses consolidades per homes en el mateix 
període és del 72 %. Aquesta mateixa relació per a les dones és del 43%, quasi la 
meitat.  

  
Del curs Dona empresària, s’han realitzat tres edicions. En el darrer any, molt marcat per la 
conjuntura de crisi, el volum de dones emprenedores que ha endegat una empresa ha 
disminuït molt: 
 

   TAULA 48: Participants al curs Dona Empresària, 2007-2009 
 2007:  

1ª Edició 
2008: 
 2ª Edició 

2009:  
3ª Edició 

TOTAL 

Dones participants 20 17 15 52 
Dones que han 
endegat una empresa 

8 8 2 18 

Total hores formació 
en gestió empresarial 
i habilitats personals 

217 208 51 476 

    Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides des del Centre Àgora 

 

“Les activitats formatives són molt curtes, per tant el 100% dels participants acaba la formació. 
L’excepció és el curs Dona Empresària, que té una durada de 200 a 50 hores segons l’edició. Però 
en el curs Dona Empresària, on tan sols hi participen dones, la causa de les poques baixes que s’hi 
produeixen és per la necessitat de trobar feina durant el curs, un 10% de baixes aproximadament” 
(Entrevista tècnica 24). 

 
Ni des del Centre Àgora ni des del Servei de Foment de l'Ocupació - La Fassina- s’ha 
realitzat  cap mesura de sensibilització en clau d’igualtat d’oportunitats adreçada a 
l’empresariat vilafranquí. Tal com afirma una tècnica del consistori: 
 

“Des de Fundació Pro-Penedès i a  través d’una formació sobre Responsabilitat Social a les 
Empreses, vam fer una jornada sobre els Plans d’Igualtat Interns. Però a les empreses no els 
interessa perquè els hi suposa una sobrecàrrega de feina” (Entrevista dona, recurs proximitat 8). 
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F.4) USOS DEL TEMPS 

 
“Caldria una regidora i/o oficina per reorganitzar els diferents temps de treball i de 
vida. Sé que és un tema difícil i que cal intervenir en les empreses privades, però 
crec que és totalment necessari, per un major benestar social, reorganitzar 
socialment els temps: temps de treball, escolar, formatiu i comercial (Entrevista 
dona, associació 24). 

 
Malgrat tan sols disposem de dades de 2001 sobre els usos dels temps a la vila, el treball de 
recerca “Polítiques de temps des d’una perspectiva de gènere. Marc analític i operatiu i 
estudi dels casos de Mataró, Castelldefels i Vilafranca del Penedès, 200635” , apunta:  

 

Si ens fixem en les hores treballades setmanalment, el 68 % de la població ocupada de 
Vilafranca del Penedès treballa entre 36 i 40 hores setmanals. Si desagraguem les dades 
per sexe observem com el 74% dels homes treballa entre 36 i 40 hores i el 11% més de 46 
hores setmanals. Mentre que un 60% de les dones treballa entre les 36-40 hores 
setmanals, un 17 % entre 16 i 30 hores i un 5% més de 46 hores setmanals. 

 

Cal completar aquestes dades referides al treball mercantil amb la dedicació horària 
d’homes i dones a les tasques de la llar: un 27 % dels homes no dedica cap hora diària 
a les tasques domèstiques, un 32 % hi dedica una hora o menys i un 23 % entre 1 i 2 
hores diàries. Aquestes dades contrasten molt amb les dedicacions manifestades 
per les dones: el 41 % hi dedica entre 3 i 6 hores diàries, el 24 % entre 1 i 3 hores i 
un 19 % hi dedica entre 6 i 10 hores diàries. 

 

En el 64 % de les llars de Vilafranca la dona és la persona encarregada de la neteja i 
manteniment de la llar enfront el 1% d’homes que es fan càrrec d’aquestes tasques (per 
sota de la mitjana de la província de Barcelona). Mentre que un 87% de les llars disposa 
d’una persona de servei amb remuneració que es dedica a la feina domèstica.  

 

La persona que es fa càrrec dels membres de la llar, de les persones malaltes o 
amb discapacitat és majoritàriament la dona, en el 52% dels casos, augmentant 
significativament les llars en què ambdós se’n fan càrrec (22%). 

 

En el cas de cura d’infants menors de 10 anys observem com en el 50% dels casos és la 
mare que se n’ocupa principalment enfront un 2% de casos en què és el pare i en un 42% 
dels casos entrevistats declaren ocuparse’n conjuntament. 

 

En relació a la disponibilitat de temps lliure destaca el fet que un 31 % de les persones 
declaren disposar-ne de poc, enfront el 46 % que considera que en té bastant i el 23 % 
que creu que en té molt. És evident que aquestes dades caldria analitzar-les tenint en 
compte les variables sexe i edat. 

 

Les dades exposades encaixen amb les declaracions de les dones que han participat en la 
present diagnosi: 

 
“L’Ajuntament hauria de predicar amb l’exemple i fer polítiques  per fomentar la implicació 
masculina a totes les tasques i responsabilitats de la llar” (Entrevista dona, associació 15). 

 
“Les dones ens hem de conscienciar, que no pel fet d’haver nascut dona, la casa és 
responsabilitat exclusivament nostra” (Entrevista dona, associació 16). 

 
El novembre de 1997 el Pla x la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i la Fundació Maria Aurèlia Capmany, va organitzar el 
seminari “Les Dones i la Ciutat, viatge pel desconegut” el qual va facilitar un marc  per 
detectar les necessitats de les dones a l’entorn del temps i l’espai urbà.  

 

                                            
35 Polítiques de temps des d’una perspectiva de gènere. Marc analític i operatiu i estudi dels casos de Mataró, 
Castelldefels i Vilafranca del Penedès, Ajuts a la Recerca Francesca Bonnemaison, Imma Quintana, 2006. 
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Les conclusions d’actuació recollides el 1997 no disten molt de les recomanacions recollides 
al  llarg de la present diagnosi: 

 
Àmbit Actuació proposada 199736 Recomanacions  diagnosi 2010 

Família Vetllar per l’horari que ofereixen les llars 
municipals i crear altres serveis que 
tinguin curs dels infants fora de l’horari 
escolar. 

“Caldria tenir més en compte els horaris 
de les activitats i reunions, facilitar espais 
per poder dur els fills en horaris no escolars  
i reduir la jornada de treball.” (Entrevista 
dona, associació 20). 
 

Gent Gran Necessitat de crear habitatges per a gent 
gran, amb serveis col�lectius i atenció 
especialitzada. 

“Alguna acció per la quantitat de dones 
grans que viuen soles a Vilafranca” 
(Entrevista tècnica 1) 

Comerç Necessitat d’ampliar els horaris dels 
serveis i mercats a les tardes i 
construcció d’un aparcament a la vora. 

“ Aquí a la vila, entre la una i les cinc, 
sembla una ciutat morta. Tot és tancat. 
Això ens dificulta molt la conciliació” 
(Entrevista Professional Externa, 2).  
 

Mobilitat Millorar la xarxa de transport públic urbà 
i interurbà i ampliació de l’horari de 
servei. 
Atendre les necessitats específiques de 
les dones que mostren itineraris i usos 
de transport públic diferenciats. 

“Les rutes en els trajectes són diferents per 
a homes i per a dones. Les dones tenen 
més necessitats de serveis propers, la 
relació de l’home amb els serveis urbans 
és més d’oci. Hauríem d’incorporar alguna 
representant del Pla x la Igualtat als 
projectes d’urbanisme” (Entrevista tècnic 
16) 
 
 

 
Usos del temps i dones grans 
 

Pel que fa a la gent gran, Vilafranca compta amb tres Casals per la Gent Gran. Malgrat no 
disposem de dades quantitatives segregades per sexe, de l’entrevistes amb la responsable 
del Casal de la Gent Gran de Vilafranca del Penedès se’n desprèn: 
  
Les dones grans fan un us més constant del Casal i es mostren especialment  sensibilitzades 
per la salut i l’esport; El Casal és el seu espai per la cura de la salut ja que com a àvies 
treballen per la cura dels néts i netes. En contrast,  els homes estan més interessats per 
allò lúdic i tecnològic. A tall d’exemple: 
 

� A l’activitat de sardanes (unes 50 persones)  i a ioga (unes 140 participants) el 80 % 
són dones. A tatxí, de 30 participants tan sols hi trobem 4 homes. També destaca 
l’activitat de manualitats, d’un grup de 50, tan sols hi participa un home. 

 
� A la coral està més compensat: de 50 persones, el 60 % són dones i la resta homes.  
 
� Altres activitats masculinitzades són les de domino i cartes, el 70% de la participació és 

masculina. A l’activitat de petanca o billar el 100% dels 50 participants son homes. 
 

Aquesta distribució de l’oci entre la gent gran de Vilafranca del Penedès reflecteix 
la preocupació entre les dones per la seva salut i una major necessitat d’espais 
formals per treballar-la, ja que no disposen d’aquests en el seu dia a dia.  
 

 
Usos del temps i joventut  
 
No disposem de dades segregades per sexe sobre els usos dels temps de la joventut de 
Vilafranca. De les 7.116 persones que van fer ús del Servei d’Informació i 
Assessorament per a Joves (SIAJ), 2.958 eren homes i 4.158 (quasi el doble) eren 
                                            
36 Extret de les conclusions del seminari “Les Dones i la Ciutat, viatge pel desconegut” organitzar per 
l’Ajuntament de Vilafranca el 1997. 
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dones. Els principals usos, no diferenciats per sexe, del SIAJ l’any 2009 es reflecteixen a la 
taula següent: 
 
 TAULA 49: Informacions formulades SIAJ per àrea temàtica, 2009. 

Informació sobre ensenyament reglat 1360 intervencions/consultes 
Informació sobre ensenyament no reglat 836 intervencions/consultes 
Borsa de treball 1.286 intervencions/consultes 
Informació sobre Ocupació Professional 311 intervencions/consultes 
Viatgeteca 258 intervencions/consultes 
Informació sobre Lleure i cultura 299 intervencions/consultes 
Informació sobre Salut 73 intervencions/consultes 
Informació sobre Habitatge 131 intervencions/consultes 

Font: Elaboració pròpia. Dades cedides per l’Àrea de Joventut del consistori. 
 

Fóra interessant conèixer les demandes i informacions sol�licitades per les noies i 
nois de Vilafranca del Penedès de forma diferenciada per tal d’adaptar-ne millor 
les polítiques de joventut. Malgrat no tenim un coneixement clar de quines són les 
demandes o preferències d’oci de les noies de la Vila, a tall qualitatiu, el responsable tècnic 
del SIAJ ens comenta: 
 

“ La participació de noies és més elevada que la dels nois en termes d’implicació social . Crec 
que un dels problemes actuals és que s’està donant una masculinització de l’oci de les noies” 
(Entrevista tècnic 5).  
 
“Un dels objectius de la regidora de joventut és equilibrar el balanç, volem una programació més 
diversa en termes de sexes i  edats.  El perfil de persona usuària del SIAJ és femení. Els interessos de 
les noies són més generals, més eclèctics.  Els nois venen amb una demanda més concreta, més 
definida, a tall d’exemple: volem anar a jugar a futbol” (Entrevista Tècnic 5). 

 
Algunes de les observacions i “punts a millorar” referides als usos del temps i a la joventut 
de Villafranca ja recollides a  l’Informe d’avaluació del Pla per la Igualtat de Villafranca del 
Penedès (2000-2006) són:  
 

� Es detecta que cal fomentar l’associacionisme entre les persones joves de la vila. 
� S’expressen mancances en els espais d’oci juvenil. Si s’analitzen els espais públics 

juvenils existents, són utilitzats preferentment per nois i són les seves demandes, 
més concretes, les que se solen cobrir. 
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G. Línia estratègica V. COEDUCACIÓ, FORMACIÓ I PRODUCCIÓ CULTURAL  
 
G.1. MARC CONCEPTUAL 
 

“La meva proposta és un canvi radical en l’educació, és la única manera de canviar el 
món” (Entrevista política 1). 

 
“ Als centres educatius de vila hi ha persones compromeses amb la coeducació, però no 
hi ha un projecte coeducatiu integrat. Encara es confon el terme de coeducació amb el 
d’escola mixta. Si tothom té tan clar que allò important és una bona educació, per què 
no fer alguna cosa per integrar la coeducació al sistema educatiu de Vilafranca? ” 
(Entrevista dona, associació 2). 
 
 

L'educació i la formació són essencials per  al desenvolupament de les societats i 
constitueixen el sistema de transmissió de valors socials i culturals que conformen els 
patrons de comportaments i actuacions. 
 

Vivim un moment històric caracteritzat per la complexitat i pels processos constants de 
canvi davant del quals, l'educació en el sentit més ampli del terme, no pot restar indiferent. 
Per això resulta fonamental comptar amb orientacions metodològiques, eines i recursos per 
poder fer front a les noves necessitats educatives de la ciutadania, de manera que es pugui 
assolir adequadament aquesta responsabilitat compartida sobre la base de la igualtat entre 
els gèneres i la interacció de les diferents maneres de fer i de viure al món. 
 

Des de l'any 1990, la legislació educativa (Ley Orgànica de Ordenación General del Sistema 
Educativo, LOGSE) afirma que s'ha d'evitar la discriminació per raó de sexe i oferir una 
educació igualitària. No obstant això, la igualtat continua sent una tasca pendent a les 
escoles. Es segueix fent ús d'estereotips o prejudicis que transmeten valors, normes i 
actituds encara allunyades de la igualtat. La coeducació, basada en la diversitat i els valors 
propis de les persones, i en l'acceptació dels altres com a subjectes de ple dret ha de 
permetre que els valors cultural i social es modifiquin i que les persones siguin capaces de 
crear una societat democràtica i justa. 
 

La formació, és un dels elements crucials per la consecució d'un valors socials i culturals 
idonis per creixement integral de les persones. La formació capacita les persones, els 
ofereix possibilitats d'elecció (laborals, personals...), possibilitats de canvi i de transformació 
social. 
 

La participació de les dones en la cultura ha de ser un element primordial a l'hora de 
visibilitzar les seves aportacions i de treballar per la transformació del rol de “passives-
consumidores” al d'“actives-creadores” de cultura, doncs la presència de les dones 
enriqueix i diversifica el fet cultural. La ciutadania de gènere passa també per la 
universalització de l'accés i l'ús estratègic de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per part de les dones, perquè siguin protagonistes actives de les noves formes 
de construcció social. 
 

“Com a prioritat del Pla x la Igualtat de Vilafranca del Penedès i com a regidora, diria la 
formació de les persones formadores: hem de canviar la seva mirada. La igualtat no està  
incorporada. Primer cal formar al professorat, d’infantil i de primària. Moltes vegades 
aquest té una posició sexista, té perspectives diferents respecte la formació dels nens i de 
les nenes. I aquests anys són uns anys pilars per a la formació de les persones. A la vila 
també cal incidir en la igualtat en l’educació no formal i del lleure…” (Entrevista política 
1). 
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G.2. RECURSOS DISPONIBLES 
 
El Servei d’Educació del consistori coordina la distribució de places a les escoles públiques 
i la contractació del personal administratiu així com el Consell Escolar Municipal format per 
mestres, alumnes i representants de les associacions de pares i mares.  
 

Tot i així, el Servei té poca incidència en aspectes del sistema educatiu relacionats amb el 
disseny o modificació del currículum; no compta amb el poder de modificar-lo per tal 
d’incloure la dimensió coeducativa. Aquesta inclusió la pot realitzar a través d’activitats 
extra-escolars la coordinació de les quals sí són de la seva competència. 
 

Quant a educació, Vilafranca del Penedès compta amb: 
 

� 6  Escoles Bressol: quatre de públiques, una de concertada i una de privada, amb un 
alumnat total de 439 criatures (358 a la pública i 81 a la privada). 

� 10 Centres d’Educació Infantil i primària: 6 públics i 4 concertats i de set Instituts. 
L’alumnat total de primària és de 3.916 infants: 2.454 a la pública i 1.463 a la privada. 

� 7 Centres d’Educació Secundària: 3 de públics i 4 de privats. L’alumnat total es de 
1.955 joves: 1.261 cursen a centres públics i la resta a la privada. 

� 6 Centres d’Ensenyament postobligatori: 4 de públics i 2 de privats amb un 
alumnat total de 1.244 joves, d’aquests 1.145 assisteixen a centres públics i 99 a 
centres privats. 

 

Dels 6 Centres públics d’Educació Infantil i Primària, 4 tenen una dona com a directora i 2 
tenen un home. La direcció dels 3 Centres públics d’Educació Secundària està ocupada per 
homes. 
 

Quant a la  formació, Vilafranca del Penedès compta amb: 
 

� Una Escola de Persones Adultes  pública amb un alumnat de 247 persones. 
� Un Centre de Formació Ocupacional públic amb un total de 731 alumnes. 
� Una Escola d’Idiomes pública que compta amb 473 alumnes. 
.  

Quant a Cultura, Vilafranca del Penedès disposa de la Biblioteca Torras i Bages, l’Escola 
Municipal d’Art i l’ Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. 
 

G.3. ANÀLISI 
 
F.3.1. Escolarització 
 

En el conjunt dels centres educatius, al llarg del curs 2009-2010, s’han matriculat 7.04137 
alumnes.  
 
GRÀFIC 17: Alumnat matriculat als Centres Educatius de Vilafranca del Penedès, 2009-2010 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

                                            
37 Les dades realtives a batxillerat i cicles formatius fan referència als tres instituts públics del municipi. 
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El pes més important d’alumnat matriculat correspon a l’Educació Primària amb una 
davallada de l’alumnat inscrit a Educació infantil: la baixada del nombre de naixements que 
va començar a constatar-se el darrer trimestre de l’any 2008 a Catalunya, comença a notar-
se a Vilafranca.  
 

En relació a les places disponibles per nombre de criatures menors de 6 anys, les Llars 
d’Infants municipals n’oferten 371 i els Centres d’Educació infantil, 1425. 
 

Si tenim en compte que la població total de 0 a 3 anys l’any 2010 és de 2001 criatures (993 
nenes i 1.008 nens) es conclou que existeix un buit important d’ oferta de llars d’infants al 
municipi. S’observa que els barris de la  vila amb major criatures de 0 a 3 anys són l’Espirall 
i El Poble Nou, els barris que concentren un major nombre de població estrangera: el 26, 8 
% i el 17 % respectivament. 
 
TAULA 50: Població de 0 a 3 anys per barris, Vilafranca del Penedès 2010. 

 Nens Nenes Total 

  Núm. % Núm. % Núm. % 

BARCELONETA 58 2,90 69 3,45 127 6,35 
CENTRE VILA 97 4,85 79 3,95 176 8,80 
LES CLOTES 118 5,90 109 5,45 227 11,34 
L'ESPIRALL 190 9,50 179 8,95 369 18,44 
MOLÍ D'EN ROVIRA 44 2,20 39 1,95 83 4,15 
EL POBLE NOU 180 9,00 201 10,04 381 19,04 
SANT JULIÀ 157 7,85 153 7,65 310 15,49 
AFORES 7 0,35 1 0,05 8 0,40 

LA GIRADA 157 7,85 163 8,15 320 15,99 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 1.008 50,37 993 49,63 2.001 100,00  
Font: Vilafranca en xifres, Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
Sabem que les dones són les més perjudicades per la no existència de serveis suficients a la 
infància, buit que dificulta compaginar el treball remunerat i la criança de les criatures. En 
aquest sentit, cal parar atenció a la cobertura de llars d’infants de mares migrants. 
 

A les escoles i instituts de la vila, bona part de les aules que acullen alumnat en edats 
d’escolarització obligatòria (57 a educació infantil, 50 a educació primària i 15 a educació 
secundària), acullen més alumnes  del que els pertocaria: 
 
TAULA 51: Aules vacants i aules saturades als centres educatius, Vilafranca del Penedès 
2009. 

Nivell Alumnat 
Total 
 aules 

Aules  per 
sobre de ràtio 

Percentatge 
Aules 

saturades 

Aules amb 
vacants 

Percentatge 
Aules amb 
vacants 

Educació infantil 1.448 57 26 45,6 % 7 12,28 % 
Educació primària 2.521 101 50 49,5 % 25 24,75 % 
Educació secundària 1.951 67 15 22,4 % 29 43,28 % 
Font: Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
Al llarg del curs 2009-2010 s’han produït a les escoles i instituts de Vilafranca del Penedès 
un total de 277 incorporacions tardanes i de 253 baixes. La previsió és que, cap a final de 
curs, s’incrementessin  el nombre de baixes. 
 

El juliol de 2010, l’Ajuntament de Vilafranca elabora el Projecte sobre l’Absentisme 
Escolar el qual perfila la comissió d’absentisme formada per tres representants de serveis 
socials, una representant de l’Oficina Municipal d’Escolarització, un representat del cos de la 
Policia local, un inspector d’educació o una representant de l’EAIA. Tot i el biaix de gènere 
que l’absentisme escolar presenta, la Regidoria del Pla x la Igualtat no queda inclosa dins la 
comissió de treball. D’altra banda, el Protocol d’Absentisme Escolar no adopta la 
perspectiva de gènere i es presenta amb un llenguatge força sexista. 
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No existeixen dades segregades per sexe sobre les eleccions optatives a l’ESO i al 
Batxillerat. Aquesta dada ens podria aportar informació sobre les tendències diferenciades 
entre noies i nois i sobre la incipient separació professionalitzadora que ja dóna en aquestes 
edats: les noies tendeixen a escollir principalment formacions humanistes i els nois 
formacions tècniques i científiques. Les assignacions de gènere continuen funcionant en 
aquestes eleccions, pressuposadament lliures, de nois i noies sobre els seus futurs 
professionals. 
 
 

G.3.2. Nivells d’instrucció 
 

A l’hora de fer una anàlisi de la situació en què es troba l’educació a Vilafranca del Penedès, 
ens pot aportar informació conèixer el nivell instructiu del conjunt de la població. Tot i així, 
tan sols podem disposar de les dades del Cens 2001. 
 
TAULA 52: Nivells d’instrucció de la població de 10 anys i més. Vilafranca del Penedès, 
2001. 
Nivell d’instrucció DONES HOMES TOTAL 
 Nº % files % col Nº % files % col Nº % col 
No sap llegir o escriure 811 59,6 5,8 549 40,4 4 1.360 4,9 
Sense estudis 1.584 54 11,2 1.349 46 9,8 2.933 10,5 
Primer grau 3.875 49,6 27,5 3.931 50,4 28,6 7.806 28 
ESO, EGB o Batx.  
Elemental 

3.580 48,3 25,4 3.836 51,7 27,9 7.416 26,6 

FOP grau mitjà 972 49,7 6,9 983 50,3 7,2 1.955 7 
FP grau superior 506 44,8 3,6 623 55,2 4,5 1.129 4,1 
Batxillerat superior 1.183 50,4 8,4 1.166 49,6 8,5 2.349 8,4 
Diplomatura 859 59,1 6,1 594 40,9 4,3 1.453 5,2 
Llicenciatura i doctorat 712 49,8 5,1 717 50,2 5,2 1.429 5,1 
TOTAL 14.082 50,6 % 100 % 13.748 49,4 % 100 27.830 100 % 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT. Elaboració pròpia. 
 
El més freqüent entre les persones de la vila, amb àmplia diferència, són els estudis de 
primer grau. En concret, el 54,6% de la població té aquest nivell d’instrucció. A continuació 
trobem la franja de persones amb estudis de segon grau: el 19,5%. 
 

Un fet a destacar és que hi ha més persones sense cap titulació escolar que persones amb 
titulació universitària: el 15, 4% de la població no disposa de cap titulació enfront el 10 % 
de la població amb estudis universitaris. Malgrat les dades poden haver variat força des de 
l’any 2001, d’aquestes se’n pot deduir que la població de Vilafranca del Penedès té un nivell 
d’instrucció mig-baix. 
 

Per nivells formatius38, ens trobem amb una majoria de dones en els categories “sense 
titulació” i “titulacions universitàries”. Es dóna, doncs, una concentració polaritzada de 
les dones en els nivells formatius més baixos i més alts. Aquesta distribució 
polaritzada manté relació amb l’edat: les dones més joves tenen un nivell educatiu més alt, 
mentre que les dones majors de 65 anys són majoria en la població “sense estudis”. 
 

Un 4,9% de la població vilafranquina no sap llegir ni escriure i, aquest és un 
fenomen feminitzat, ja que el 59,6% de les persones analfabetes són dones. 
Aquesta associació també manté relació amb l’edat: l’analfabetisme es detecta en persones 
d’edat avançada i menys entre població jove. Aquest es concentra sobretot en persones 
majors de 65 anys, en especial en dones d’edat avançada les quals representen el sector de 
la població que ha tingut menys accés a la formació reglada. 
 

Dins el nivell d’estudis universitaris, el grup d’edat predominant es troba entre els  25 a 44 
anys: en termes globals hi ha més dones que homes universitaris malgrat se segueixen 
detectant diferències en funció de l’edat. Les dones són majoria entre la població de la vila 
amb estudis universitaris fins els 44 anys, però aquesta major formació universitària no es 

                                            
38 Informació sobre nivells educatius per edat i sexe de 15 anys i més extreta de l’IDESCAT i referida 
al Cens 2001. 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 76 

reflecteix en llocs de major responsabilitat en el mercat laboral. Aquí destaquem una dada 
il�lustrativa: fins els 24 anys les noies universitàries dupliquen els nois. En contrast, a partir 
dels 45 anys, la proporció d’homes universitaris és molt superior a la de dones: el nombre 
d’homes universitaris de 65 anys i  més és el doble que el de les dones.  
La progressiva entrada de les dones en estudis mitjans i superiors és una tendència general 
a tot l’estat espanyol així com la major presència d’aquestes als estudis universitaris 
respecte als homes. En canvi, les dones d’edat més avançada varen tenir, en termes 
generals, menys oportunitats per cursar estudis universitaris en bona part degut al 
dictamen cultural que atorga a les dones el treball reproductiu i als homes el productiu. 
 
 

G.3.3. Altres formacions a la Vila 
 
Escola de Persones Adultes i Formació Ocupacional 
.  

“ Necessitem tallers per fomentar la igualtat adreçats sobretot a la gent gran: ell es 
jubila i descansa però ella segueix fent tota la feina de casa”(Entrevista Tècnic 11). 

 
 
L’escola de formació de persones adultes ofereix accés a cicles formatius de grau mitjà i 
superior; accés a la Universitat  a majors de 25 anys formació instrumental i idiomes. Els 
horaris són de dilluns a divendres de 2/4 de quatre de la tarda a 2/4 de 10 de la nit. 
 
 
GRÀFIC 18: Distribució de l’alumnat per àrees i sexes. Escola Formació d’Adults, 2009-
2010. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Escola d’Adults de Vilafranca del Penedès 
 
En totes les àrees de l’Escola de Persones adultes predominen les dones, les quals, en el 
seu paper tradicional de responsables de les tasques domèstiques, han viscut un accés 
limitat a la formació i al mercat laboral. Tal com observa el director del Centre de Formació 
de Persones Adultes:  

 
“A la formació instrumental són bàsicament dones, és la vessant social de la formació d’adults. Els 
homes van al bar i les dones a l’escola, volen sortir de casa i relacionar-se, és un espai 
socialitzador. ”. 

 
Quant a la formació de persones adultes de nacionalitat estrangera, el volum de participació 
és baix: el 13 % del total. Entre aquestes, predominen les dones: el 67 % d’alumnat 
estranger. 

 
 
TAULA 53: Alumnat de l’Escola d’Adults de Vilafranca del Penedès, 2010. 

 
Persones nascudes a 

Vilafranca Persones estrangeres 
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Idioma (anglès) 23 9 2 0 32 

Accés Grau  30 44 9 7 74 
Accés Grau 
Superior  62 58 7 2 120 

Instrumental  14 2 4 1 16 

Total 129 113 22 10 242 
 Font: Elaboració pròpia. Dades de l’Escola Municipal de persones adultes, 2010. 
 

Per il�lustrar les dades anteriors, un tècnic municipal ens comenta: 
 

“Cal treballar amb les dones immigrants, informar-les més sobre els seus drets. Les úniques que fan 
formació via l’àrea de cultura són dones magrebines i sud-americanes, els homes no sol�liciten 
formació” (Entrevista Tècnic 20).” 

 
En relació a la formació professional, s’observa que de l’oferta formativa de la convocatòria 
d’Especialitats Prioritàries i Emergents 09.10 organitzada des del Servei de Foment de 
l’Ocupació s’han realitzat els següents cursos: monitor/a sociocultural, monitor/a d’Educació 
Ambiental, Instal�lador/a d’energies renovables i ajudant de cuina. De les 34 persones que 
han cursat aquesta formació en el període 2009-2010, el 76,4% són dones. 

En contrast, el Programa de Transició al Treball (PTT), localitzat als IES de l’Alt Penedès el 
qual ofereix formació per a la joventut que no ha obtingut el graduat ESO, en les 
especialitats de comerç i Auxiliar de Mecànica i Electricitat, de les 29 persones inscrites  al 
curs 2009-210, el 59 % són nois. 

El programa SPEED (Simulació d’Empreses amb Finalitat Educativa), adreçat a la formació 
en l’especialitat d’Administració Polivalent per a PIME, presenta una participació molt 
feminitzada: el 83 % de les 71 persones que l’han cursat de gener a desembre de 
2009, són dones. 

 
GRÀFIC 19: Alumnat als cursos de Formació Ocupacional per sexe, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de la memòria 2009 Servei de Foment de 
l’Ocupació. 

 
 
De l’oferta de formació i treball, al llarg del curs 09-10 i des del Servei de Foment de 
l’Ocupació,  s’ha realitzat: 

- Casa d’Oficis Entorn Penedès, amb els mòduls formatius de treballs forestals i 
enagostronomia, amb un participació molt masculinitzada: el 79 % de 24 alumnes són 
homes. 
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- Taller d’Ocupació la Ciutat de les Persones, el qual gira a l’entorn de les especialitats 
de: manteniment i millor d’entorns urbans, rehabilitació d’habitatges, ajuda a domicili i 
geriatria i jardineria. La participació al taller es força equilibrada entre dones i homes 
(46,8% i 53,% respectivament). Seria informatiu disposar de dades segregades per sexes 
de les diverses especialitats. 

- Escola Taller Casa Amiguet, que ofereix formació articulada en 4 mòduls: construcció, 
fusteria, lampisteria i pintura. Aquesta formació, on tots els mòduls responen a ocupacions 
tradicionalment masculines, presenta un volum molt elevat d’alumnat masculí: el 97,5% 
d’un total de 41 alumnes. Tan sols una noia ha realitzat aquesta formació al llarg del 
període 2009-2010. 

 

GRÀFIC 20: Alumnat a l’oferta de Formació i Treball per sexe, 2009. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de la memòria 2009 Servei de Foment de l’Ocupació. 
 
 

De les dades anteriors es conclou que l’oferta de formació professional a 
Vilafranca del Penedès segueix reproduint els estereotips tradicionals que 
encaminen noies i nois, dones i homes a sectors laborals ja prèviament definits. 
Aquesta necessitat ja fou detectada a l’Informe d’Avaluació del Pla per la Igualtat de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (2000-2006), el qual concloïa: “Cal col�locar més 
èmfasi en les activitats de sensibilització a l’alumnat en l’elecció del camí formatiu i/o 
professional a partir dels seus interessos i no dels rols de gènere”. 
 

D’entre els programes d’ocupació, cal destacar la participació al programa Igualar, liderat 
per l’Ajuntament d’Igualada amb la participació de Manresa i Vilafranca. Aquest projecte 
dóna continuïtat a les accions de promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
en el mercat de treball del projecte Igualem. Aprovat el desembre de 2008 es va executar 
al llarg de l’any 2009, amb accions de formació, sensibilització i prospecció per la igualtat. 
Al final del Projecte es registraven 15 dones de Vilafranca i més de 400 alumnes de 
secundària en accions de sensibilització. 

Quant als condicionants a l’hora d’iniciar un procés d’aprenentatge, l’estudi “Les 
oportunitats d’aprenentatge a Vilafranca. Estudi de les necessitats d’aprenentatge de la 
població, desembre de 2009” recull les següents dades: de les 200 persones vilafranquines 
entrevistades a l’estudi , el 55, 6% diu no tenir previst realitzar un nou aprenentatge per 
manca de temps.  El fet de tenir fills/filles o persones grans a càrrec és el factor que 
més condiciona a les vilafranquines a l’hora d’iniciar un procés d’aprenentatge 
(5,7).  
 
Escola d’Art Arsenal i Biblioteca Torres i Bages 

 

Cal destacar que ambdós serveis han treballat de manera coordinada amb la Regidoria del 
Pla x la Igualtat al llarg dels darrers anys. En concret, des de la Biblioteca Torres i Bages, 
s’ha coordinat:: 
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- Edicions de l ”Hora del conte”: entorn el 25 de novembre i el 8 de març (2008-2008-
2010)  

- Espais per presentar de llibres diversos.  
- Edició conjunta d’una guia de contes no sexistes: Contes per a la igualtat (març 2009)  
- Edició conjunta d’una Guia de Recursos sobre les Dones 
  
Des de l’Escola d’Art Arsenal, juntament amb el Casal x la Igualtat es realitza: 
 
- El cartell que representa el 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència 

masclista (novembre 2008-2009)  
- Accions puntuals de col�laboració en els actes del 25 de novembre.  
- Participació de l’alumnat en el Concurs de calendaris: Conviure és compartir  
- Participació del professorat en algun jurat del premi del Concurs de calendaris: Conviure 

és compartir  
  

A tall qualitatiu, ja que no disposem d’informació quantitativa desagradada per sexe de 
l’alumnat de l’Escola d’Art Arsenal ni sobre els usos de la Biblioteca, aportem les següents 
percepcions per part de les direccions d’ambdós recursos:   
 

“La participació d’homes i dones a la Biblioteca és diferent. Als matins hi ha gent gran, sobretot 
avis. Aquests són el públic dels diaris, de la premsa i de les TIC. Les dones són més un públic de 
novel�la i participen més als clubs de lectura. Els nens i les nenes venen acompanyats de la mare 
durant la setmana. Al cap de setmana venen més pares, ja que moltes dones van al mercat” 
(Entrevista directora Biblioteca Torres i Bages). 

 
“A l’Escola Arsenal, l’alumnat és majoria dones. Tenim uns 160 alumnes de 16 a 50 anys i no 
s’observen diferències entre les demandes i desitjos de nois i noies. La Igualtat en els centres 
educatius de Vilafranca no està del tot incorporada. Em segueixen sorprenent moltes coses, molts 
aspectes sexistes entre parelles joves o en les converses entre joves. (Entrevista director Escola 
d’Art Arsenal)”. 

 
 
Educació no formal o no reglada 
 

La coeducació també es pot promoure a través d’activitats i programes d’educació no formal 
o informal. De l’estudi sobre “Necessitats d’aprenentatge de la població. Les oportunitats 
d’aprenentatge a Vilafranca del Penedès”, se’n conclou que cap centre o espai d’educació no 
formal o no reglada ofereix una formació explícita em igualtat entre dones i homes o bé en 
teoria i pràctica coeducativa: 
 
Els  tipus d’entitats que ofereixen aprenentatges a Vilafranca del Penedès són: 
 
GRÀFIC 21: Entitats que ofereixen aprenentatge per tipus, 2009. 
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Font: Elaboració pròpia. Informació extreta de l’estudi “Necessitats d’aprenentatge de la població.  
Les oportunitats d’aprenentatge a Vilafranca del Penedès, 2009”. 
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El 88, 5% de les entitats de la vila ofereix aprenentatge no reglat davant el 14,6% que 
ofereix aprenentatge regalat. Els cursos són la tipologia d’aprenentatge més habitual entre 
l’oferta actual (el 83,3%), constituint els  cursos no reglats ell 39,3% del total de cursos 
ofertats al llarg del període 2009. Dels 1.403 cursos inclosos dins l’oferta formativa de 
Vilafranca del Penedès l’any 2009, cap versava sobre igualtat entre dones i homes 
o coeducació: 
 
� El 21,1% del total de cursos ofertats  a l’any 2009 correspon a l’aprenentatge d’idiomes 

i el 15,4% estan relacionats amb l’educació musical, la dansa i el teatre. 
� La temàtica relacionada amb l’esport i l’activitat física és la tercera amb nombre de 

cursos amb l’11,3%. 
� Les primeres temàtiques genuïnament enfocades al món del treball són economia i TIC 

amb el 7,5% sobre el total de cursos.  
 

Aquí caldria repensar la coordinació  de l’ Àrea de Cultura,  com a àrea que 
aglutina el major nombre d’associacions i entitats que ofereixen cursos formatius, 
amb l’àrea del Pla x la Igualtat per possibilitar la incorporació de la perspectiva de 
gènere i la dimensió coeducativa a l’oferta formativa no reglada de la Vila. 
 

De l’enquesta sobre interessos segons perfils (Necessitats d’aprenentatge de la població. 
Les oportunitats d’aprenentatge a Vilafranca del Penedès, desembre 2009), de la qual no en 
disposem de dades segregades per sexe, se’n desprèn  que els cinc aprenentatges que la 
població considera més necessaris pel desenvolupament personal i/o professional són: 
 
Persona “inactiva” menor de 35 anys 
 
Anglès (8,2) 
Informàtica/ús internet (7,7) 
Prevenció de riscos laborals (7,7) 
Català (7,4) 
Activitats esportives (7,3) 
Coneixements específics pel seu lloc de treball 
(7,3) 
 

Persona “inactiva” menor de 35 anys 
 
Informàtica/ús internet (7,4) 
Català (7,4) 
Coneixements específics pel seu lloc de treball 
(7,3) 
Prevenció de riscos laborals (7,2) 
Anglès (7,1) 

Persona inactiva de 35 o més anys 
 
Català (5,0) 
Informàtica i/ús d’internet (4,5) 
Agricultura i jardineria (4,4) 
Cuina (4,4) 
Manualitats (4,2) 
 
 
 

Persona activa de 35 anys i més 
 
Coordinació d’equips i resolució de problemes 
(7,1) 
Informàtica/ús d’Internet (6,9) 
Català (6,7) 
Anglès (6,6) 
Coneixements específics pel seu lloc de treball 
(6,6) 

 
No es disposen de dades desagradades per sexe sobre les necessitats d’aprenentatge 
expressades per la població de Vilafranca. Tot i així, donat que segons l’enquesta anterior la 
formació en TIC és considerada la més necessària per les vilafranquines i vilafranquins, tot 
seguit n’analitzem l’oferta i la demanda a Vilafranca del Penedès. 
 
FORMACIÓ EN TIC 
 

La manca de domini de les eines informàtiques es converteix en una nova forma 
d’analfabetisme funcional i un element generador de desigualtats en l’accés a la informació. 
L’apropament de les noves tecnologies a les dones pot significar un mecanisme de 
comunicació i d’evitar l’aïllament. 
 

El Consistori compta amb el Servei de la Societat del Coneixement, el qual des del Centre 
de Vilafranca Virtual, ofereix formació en TIC a tota la població. 
 

Des del Casal x la Igualtat i, amb col�laboració amb la societat del Coneixement, 
s’organitzen cursos sobre ús d’internet i navegació en xarxa adreçats a dones. 
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Al llarg del curs 2009-2010, 214 dones i 128 homes s’han inscrit a la formació en TIC al 
Centre de Vilafranca Virtual. Tal com observa una tècnica del Centre Vilafranca Virtual, “les 
dones grans sol�liciten més formació en noves tecnologies. Els homes en fan un ús més lliure. Les 
dones, generalment majors de 50 anys, sol�liciten un nivell molt bàsic, són dones que quasi mai 
han tocat un ordinador. Generalment venen en grup, s’animen unes a altres. Tot i que aquest 
darrer any hem incrementat el nombre de cursos, encara tenim una llista d’espera important”. 
 
Al llarg de les entrevistes ha sortit de forma reiterada la necessitat de formar a les dones 
migrants de la vila en noves tecnologies com a eina d’integració i generadora d’oportunitats. 
 

“A l’Oficina d’Atenció Ciutadana sempre acaben venint les dones.  El 80 % de les usuàries són 
dones estrangeres, ja que no tenen accés a les TIC”  (Entrevista Tècnic 11). 

 
GRÀFIC 22: Participació al Centre de Vilafranca Virtual per sexe, 2004-2010 

46% 54%

53% 47%

51% 49%

46% 54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004-05

2005-06

2007-08

2009-10

Dones

Homes

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Àrea de Societat del Coneixement. 
 
 
En aquest sentit, cal seguir treballant per aproximar les noves tecnologies a les 
dones i, en especial a les dones grans i a les dones migrants de la vila. 
 
F.3.4. Coeducació a Vila 
 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb un Consell Municipal Escolar, en el qual 
no hi participa cap persona responsable de la Coeducació; D’altra banda, la Regidoria del Pla 
x la Igualtat no hi té cap via de participació formal.  
 

“La igualtat tampoc està incorporada en el Consell Municipal Escolar, s’actua en funció de les 
diades, però no hi ha una vigilància” (Entrevista home, recurs proximitat 6). 

 
La distribució de dones i homes en el Consell Municipal Escolar  queda reflectida de la 
següent manera: 
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GRÀFIC 23: Representants al Consell Municipal Escolar per sector i sexe. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Àrea d’Educació. 
 

 
Cap dels centres educatius de Vilafranca del Penedès treballa de forma explícita la 
coeducació, ni a través de pràctiques puntuals ni com a projecte transversal. La percepció 
més generalitzada entre el personal tècnic entrevistat i la ciutadania de la vila, és que la 
dimensió coeducativa no està integrada als Centres Educatius de la vila i que massa sovint 
es confon l’escola mixta amb l’escola coeducativa: 
 

“Des del Casal x la Igualtat no tenim noticia que a les escoles es treballi la coeducació. A 
Villafranca tenim escoles mixtes, però no coeducatives” (Entrevista Tècnica 28). 
 
“ La coeducació s’ha integrat al currículum i  ha quedat dissolta. Quan es deixa la seva 
especificitat , cau en l’oblit. El tema de la coeducació encara recau en la voluntat de cada 
professional. Fa un temps, es feia més incidència. Ara ha quedat en un segon pla” (Entrevista 
Tècnica 27). 
 
“(…) Des de l’Escola infantil es continua considerant normal que els nens siguin més violents i que 
les nenes prenguin menys la iniciativa, coses d’aquestes que ja conformen la personalitat des dels 
estereotips més infantils; després la gent diu que quan arriben a secundària tot explota i ja no som 
a temps…Si des de P2, P3, P4, P5 i 1er de Bàsica, no has anat treballant aquests temes com pots 
pretendre a 1r, 2n o 3r d’ESO canviar les coses i procurar que no hi hagin relacions abusives?”39 

 
Tal com s’apunta a l’estudi “Resposta Municipal a la Violència de Gènere”, els professionals 
de l’àmbit educatiu de la vila comenten que el grup de mestres està saturat amb nous 
programes que van sorgint per tal d’acomodar l’educació als canvis en la societat catalana. 
Es valora que donat l’increment de l’alumnat al llarg  dels darrers anys, i en especial al de la 
població nouvinguda, el professorat ha  incorporat nous programes adreçats a millorar la 
integració del nou l’alumnat.  
 
El fet de no contemplar les situacions i condicions de les i els adolescents des del 
prisma del sexe/gènere té implicacions sobre les polítiques d’educació amb l’adolescència 
extracomunitària. Les noies d’origen magrebí, força nombroses a La Vila, presenten 
dificultats culturals específiques per assolir nivells alts d’escolarització. 
 
Com a accions educatives per la Igualtat, el servei de Joventut del consistori organitza, 
conjuntament amb el Pla x la Igualtat, xerrades als Instituts d’Educació Secundària (IES) 
sobre igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere. D’altra banda, el Servei 
de Salut en col�laboració amb l’Oficina de Joventut organitza tallers d’educació emocional, 
sexualitat, resolució de conflictes i d’autoestima als mateixos IES. Al llarg de les entrevistes, 
tant des del personal tècnic com des de la ciutadania, s’apunta a la necessitat de reforçar 
l’educació en temes afectius i de relació de parella entre la joventut vilafranquina: 

                                            
39 Entrevista a una representant del Departament d’ educació extreta de “Resposta Municipal a la Violència de 
Gènere”, Sara Ortiz Escalante, maig 2009. 
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“Jo proposaria: formació sexo-afectiva a les escoles i instituts, un observatori de les desigualtats i la 
denúncia de la publicitat sexista” (Entrevista dona, associació 10). 
 

Al llarg del treball de camp, es prioritza la sensibilització i formació del professorat 
en la teoria i pràctica coeducativa més que la incorporació de  noves accions o 
nous projectes a les escoles “ja prou sobrecarregades”. 
Aquí cal recordar que La llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
contempla un canvi en el currículum educatiu per tal d’incorporar-hi la coeducació i la 
prevenció de la violència de gènere. Per tant, resta per veure l’evolució que en aquest sentit 
realitzen els  centres educatius de Vilafranca del Penedès. 
  
 
G.3.5) Visibilitat  
 

“ Cal Incidir en els currículums ocults del centres educatius. Accions concretes per visibilitzar les 
dones en tots els àmbits” (Entrevista Tècnica 7). 

 
Una forma de reflectir la visibilitat de les aportacions culturals, històriques, científiques o 
culturals de les dones és a través del nomenclàtor i dels noms dels equipaments a 
Vilafranca del Penedès. El nomenclàtor facilita informació respecte al reconeixement que de 
les aportacions de les dones en realitza el municipi.  
 
Dels 383 carrers, places, passatges i carreteres de Vilafranca del Penedès, 132 duen el nom 
d’una persona. D’aquests, tan sols el 20 % duen nom de dona: quasi la meitat el nom d’una 
santa. 
 
GRÀFIC 24: Nomenclàtor de Vilafranca del Penedès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Nomenclàtor, Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
 
Quant als equipaments a Vilafranca del Penedès, en trobem un total de 81. D’aquests, el 19 
% du el nom d’una persona: enfront 13 equipaments de la vila que duen el nom d’un home, 
tan sols 3 s’anomenen amb nom de dona. 
 
Així doncs, el reconeixement de les aportacions de les dones a través del 
nomenclàtor i del noms dels equipaments, és força escàs al municipi de Vilafranca 
del Penedès. 
 
En relació a la visibilitat de les dones i a les seves aportacions i, en l’àmbit de la cultura, ja 
a l’avaluació del Pla x la Igualtat realitzada l’any 2006, s’accentuava la necessitat de que la 
Biblioteca Torres i Bages disposés d’una secció bibliogràfica especialitzada en temes 
d’igualtat d’oportunitats, pensament de les dones i feminismes. Aquesta demanda també ha 
sorgit al llarg de l’actual diagnosi: 
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“ Caldria un Centre de Documentació, tipus “Francesca Bonnemaison”, treballar més a 
fons amb la biblioteca sobre aportacions de les dones. Aposto per crear una Escola d e la 
Dona que ofertés formacions i tallers diversos” (Entrevista Tècnica 27). 
  
 

G.3.6. Percepcions  i valoracions 
 

La línia estratègica V “Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les 
dones” és la més prioritzada tant pel personal tècnic com per la ciutadania  participant a la 
diagnosi. De les 33 persones de la ciutadania de Vilafranca que han respost al camp sobre 
educació, davant la pregunta “Cal seguir treballant en la coeducació?” un 48, 5% 
responen amb un “molt necessari, l’educació continua sent sexista i un 24 % responen amb 
un “força necessari”. A continuació presentem els àmbits més valorats dins la línia 
estratègica V: 
 
 
 
 
 
Quines tres àrees prioritzaries en l’àmbit de la coeducació, la formació i la 
producció cultural de les dones?  

 
GRÀFIC 25: Prioritzacions dels àmbits de la Línia Estratègica V.  
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Ampliar l'oferta docent per tal que s'adapti a les
habilitats i interessos de noies i nois.

Oferir una orientació acadèmica i professional lliu re
d'estereotips                                    

Treballar les expectatives de mares i pares en rela ció als
seus fills i filles

Fomentar models no sexistes i no discriminatoris de s
dels mitjans de comunicació

Promocionar les joguines i els contes no sexistes

Fer més visibles les aportacions culturals de les d ones a
la ciutat    

 Font d’informació:  30 qüestionaris on  vilafranquines han respost aquest camp (veure annexes). 
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H. Línia estratègica VI. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA VILA 
 
H.1. MARC CONCEPTUAL 
 

“S’hauria de fer una bona planificació urbana, des de la perspectiva de gènere. Que la 
ciutat de Vilafranca es pensi tenint en compte el 50% de la població que formem part 
d’ella”  (Entrevista dona, associació 2). 

 
A una societat democràtica que fomenta la convivència, la igualtat d’oportunitats i les 
necessitats col�lectives, li corresponen ciutats on els espais públics, els carrers, les places, 
els equipaments i les infrastructures segueixin aquests principis. Sembla obvi, però no ho 
és. La planificació urbana ha de tenir present la idea d’identificació entre espai urbà i usos 
quotidians que les persones fan de la ciutat en el desenvolupament de les seves relacions 
personals, laborals, socials, culturals o d’oci… 
 

Els equipaments són els grans aliats de les dones, però presenten nombrosos reptes perquè 
siguin efectius. Els equipaments sanitaris, els espais de recollida dels infants a la sortida de 
l’escola, els parcs, els transports públics, etc.… són alguns dels temes en els què cal pensar 
des d’una altre perspectiva que tingui en compte la veu de la ciutadania. Cal pensar en un 
model de ciutat integrada on els espais tinguin com a referència la vitalitat de la vida 
ciutadana. Els responsables polítics han de donar un paper a la ciutadania no només en el 
planejament dels espais, sinó també en la mateixa redacció dels projectes. Les 
organitzacions i associacions veïnals tenen un paper cabdal en aquest sentit. 
 

Pensar i repensar la nostra organització social en funció del temps de les persones implicar 
repensar els horaris dels equipaments, dels comerços, dels transports... Les ciutats i els 
espais de convivència han de ser llocs idonis i adients pel desenvolupament integral de les 
persones.  
 

La planificació, que suposa el disseny d’una estratègia d’intervenció que inclou certes 
activitats i n’exclou d’altres, ha de comptar des de l’inici amb les persones a les què 
s’adreça, la qual cosa inclou, evidentment, les dones i les seves situacions concretes, els 
seus interessos i problemes, alhora que assegura la seva implicació amb l’èxit i la 
continuïtat de la proposta. Tenir en compte la perspectiva de gènere en la planificació 
suposa considerar la realitat de les dones i els homes i les seves diferències, particularment 
aquelles que es deriven de les desigualtats de poder i de l’accés als recursos. Les dones 
reclamen una nova organització espai-temporal per a gestionar millor la vida quotidiana, 
una nova visió de la sostenibilitat, nous plans de mobilitat i de seguretat urbana, millora 
dels espais de convivència... però, en general, les seves experiències i punts de vista es 
troben exclosos o invisibilitzats pels que decideixen el desenvolupament de les ciutats. 
 

Aquesta nova visió de la planificació que te en compte la ciutadania ha d’estar també 
present en el disseny dels habitatges, fent d’ells espais on les persones s’hi trobin a gust, 
adequant-los a la diversitat de grups de convivència, a les diferents etapes del cicle de la 
vida, a les diferents capacitats físiques i possibilitats econòmiques...  
 

Així doncs, cal que el disseny, la planificació, l’organització i l’ús dels espais i equipaments 
integrin la perspectiva de gènere. 
 
H.2. RECURSOS DISPONIBLES 
 

L’Ajuntament de Vilafranca s’introdueix en l’urbanisme amb perspectiva de gènere 
participant l’any 2000 amb el projecte europeu “Les Dones i la Ciutat” el qual analitzava 
la vila des de la mirada i la vida quotidiana de les dones que l’habiten. 
Arrel del projecte es construeix el Fòrum “Dona i Ciutat de Vilafranca del Penedès”, un 
òrgan paritari per revisar temes com la mobilitat, el transport públic o la reorganització dels 
espais des d’una perspectiva de gènere. És a dir, tenint en compte les necessitats i els 
desitjos tant dels homes com de les dones de la vila. 
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Malgrat aquestes iniciatives, des del Pla x la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca, s’afirma 
una baixa col�laboració amb les arrees municipals relacionades amb el territori.  
 
H. 3. ANÀLISI 
 
Les dones, pels rols i activitats que desenvolupen habitualment, fan un ús de l’espai urbà 
més intens i diferenciat al dels homes: itineraris més circulars, majors desplaçaments dins 
del municipi, majors ús dels recursos i serveis de proximitat o bé mobilitat amb càrregues 
com els cotxets dels infants o els carrets de la compra: 

 
“Les dones baixen les escombraries i reciclen. Les rutes en els trajectes són diferents per a 
homes i per a dones. Les dones tenen més necessitats de serveis propers, la relació de 
l’home amb els serveis urbans és més d’oci” (Entrevista tècnic 16). 

 
H.3.1. Població per barris, espais públics i equipaments 
 

Considerant la nova delimitació de barris que L’Ajuntament utilitza des de l’any 2007, l’espai 
urbà de Vilafranca es divideix en 7 barris més els Afores: Centre Vila, Les Clotes, Espirall 
la Barcelonesa,  Molí d’en Rovira, ble Nou, Sant Julià i la Girada. 
D’una població de 39.000 persones, comptabilitzada en data 01.01.10, cal destacar que el 
41,4%   es concentra  als barris del Poble Nou (22%) i l’Espirall (19,4%). A continuació es 
troben els barris de Sant Julià (16,5%), les Clotes (11%), el Centre Vila amb els nous límits 
establerts recentment (10,1%) i la Girada (8,45%). Finalment ens trobem amb la 
Barceloneta (7,95%) i el barri d’en Molí d’en Rovira (3,38%). A la resta de petits nuclis 
urbans i cases aïllades del terme municipal hi viuen 388 persones. 

 
TAULA 54 : Evolució de la Població per Barris 2000-2010 

BARRI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BARCELONETA 2.895 2.949 3.044 3.164 3.296 3.421 3.454 3.456 2.923 3.072 3.101 

CENTRE VILA 2.121 2.144 2.151 2.236 2.284 2.315 2.321 2.330 4.303 4.346 3.970 

LES CLOTES 3.503 3.733 3.896 3.987 4.093 4.113 4.224 4.203 3.969 4.059 4.296 

L'ESPIRALL 7.877 7.845 7.972 8.083 8.140 8.332 8.376 8.374 7.599 7.611 7.565 
MOLÍ D'EN 
ROVIRA 594 594 590 601 660 731 846 915 1.032 1.230 1.318 

EL POBLE NOU 7.310 7.452 7.551 7.730 7.994 8.313 8.614 8.479 8.485 8.637 8.593 

SANT JULIÀ 5.165 5.345 5.565 5.909 6.112 6.306 6.487 6.543 6.398 6.455 6.470 

AFORES 411 414 405 398 368 373 379 377 374 389 388 

LA GIRADA 344 702 992 1.394 1.908 2.200 2.362 2.533 2.927 3.130 3.299 

VILAFRANCA 30.220 31.178 32.166 33.502 34.855 36.104 37.063 37.210 38.010 38.929 39.000 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 01.01.10 
 
El principal motiu de la mobilitat personal de connexió amb Vilafranca del Penedès a nivell 
comarcal són les compres i l’accés als serveis. La Vila, com a centre de serveis, és un pol 
d’atracció de 100.000 persones. L’acumulació de serveis, sobretot al centre de la vila, 
provoca l’accés de molta gent i molts vehicles. 
 

El Centre Vila s’ha configurat com a zona comercial fins al punt que el nom del barri s’ha 
convertit en marca de promoció comercial, adoptant tots els establiments una imatge 
corporativa a partir de plaques identificatives comuns i senyalització informativa. Un tema 
que surt reiteradament al llarg de les entrevistes de diagnosi és la necessitat de finalitzar la 
conversió de tot el casc antic en zona per a persones vianants.  
 
TAULA 55: Població per grans grups d’edat i barris, Vilafranca del Penedès, 2010 

  
(0-14 
ANYS) % 

(15-64 
ANYS) % 

(65 ANYS I 
MÉS) % 

BARCELONETA 426 13,74 2157 69,56 518 16,70 
CENTRE VILA 574 14,46 2576 64,89 820 20,65 
LES CLOTES 760 17,69 2974 69,23 562 13,08 
L'ESPIRALL 1.267 16,75 5217 68,96 1081 14,29 
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MOLÍ D'EN ROVIRA 197 14,95 972 73,75 149 11,31 
EL POBLE NOU 1.314 15,29 5885 68,49 1394 16,22 
SANT JULIÀ 1.083 16,74 4442 68,66 945 14,61 

AFORES 30 7,73 190 48,97 168 43,30 
LA GIRADA 775 23,49 2297 69,63 227 6,88 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 6.426 16,48 26.710 68,49 5.864 15,04 
Font: Servei de Plànol i Estadística de Vilafranca del Penedès 01.01.10 
 
Donant una ullada a la taula anterior i, tal com ja s’ha senyalat a l’apartat de “Població”, cal 
col�locar l’èmfasi en la gran quantitat de persones grans, en concret de dones,  
que viuen a Les Afores així com en la seva accessibilitat als serveis i recursos 
municipals, en la seva majoria concentrats al Centre Vila. Aquesta situació pot 
provocar dificultats per establir relacions de veïnatge o per crear xarxes de suport; Aquesta 
situació afavoreix el desarrelament de les persones grans que viuen en a Les Afores i, de les 
dones en particular. 
 

Equipaments 
 

Vilafranca del Penedès compta amb un total de 81 equipaments els quals es poden 
considerar possibles destinacions dels desplaçaments que es produeixen en el municipi. 
Aquestes es poden distribuir en: administratius (11), educatius (24), culturals (17), 
sanitaris (2), de la tercera edat (5), esportius (10), de seguretat i emergències (4), 
comercials (3) i religiosos (7).  D’aquests, cal destacar especialment el volum de 
desplaçaments que generen i, en especial,  les necessitats específiques de mobilitat que els 
centres educatius impliquen; La vila compta amb una població escolar de més de 7.000 
alumnes. 

 
“És necessari deixar de donar prioritat als cotxes, voldria que es pogués arribar a peu a tot arreu. 
Demanaria més zones per a vianants i bicis, on no poguessin passar els cotxes. Connectar les 
zones verdes de manera que poguessis anar a peu sense trobar-te cap cotxe. Crec que a 
Vilafranca et trobes limitat pel transport públic i per l’accessibilitat” (Entrevista dona, associació 
21). 

 
Estat dels espais públics 
 

Un element reiteradament destacat tant al llarg de les entrevistes de Diagnosi pel Pla x la 
Igualtat com al Pla de Mobilitat de la Vila és la manca de civisme i d’educació viària i cívica 
de la població en els espais públics:  
 

“És molt necessari netejar els correlons i molt especialment els propers  a l’Església de Sta. Maria, 
que són uns autèntics urinaris. Restaurar les parets exteriors de l’Església de La Trinitat que en algun 
punt està molt deteriorada” (Entrevista dona, associació 15). 
 
“Hem de fomentar el civisme, la neteja de carrers. Facilitar zones d’aparcament. Millorar la 
visibilitat als carrers, el transport públic” (Entrevista dona, associació 12). 

 
Es detecta la necessitat de millorar la il�luminació de varis carrers: “Cal millorar la 
il�luminació en alguns carrers i cantonades per major seguretat i evitar que la col�locació 
dels arbres tapi la llum dels fanals”40. La seguretat als carrers és l’àmbit més proritzat per la 
ciutadania vilafranquina dins la línia del disseny de La Vila. 
 
Polígons industrials a l’entorn de Vilafranca del Penedès 
 
Els polígons industrials pròxims a la vila són: 
 
� El polígon industrial Les Fonts - E 
� El polígon industrial Domenys II. 
� El polígon industrial de Sant Pere Molanta. 
                                            
40 Taller de Participació Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2008. 
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� El polígon industrial de Llevant. 
� El polígon industrial el Clot de Moja. 
� El polígon Casanova i el polígon Pla de l’Estació. 
� El polígon industrial de les Cabòries 
 
Cap de les distàncies màximes des d’aquests polígons fins al centre de Vilafranca del 
Penedès supera  els 6 kms. 
 
 

H.3.2. Mobilitat 
 

La mobilitat condiciona molts aspectes de vida quotidiana: l’ús del temps, l’accés a 
l’educació, els espais d’oci així com la possibilitat d’espais relacionals. 
La manca o facilitat de bones comunicacions condiciona la mobilitat de les persones, homes 
i dones, en la seva vida quotidiana. Les dones, a conseqüència de les tasques reproductives 
que desenvolupen, acostumen a fer un nombre més elevat de desplaçaments interurbans a 
peu o en transport públic; el vehicle privat és més utilitzat pels homes. Per tant, la 
insuficiència de transports públics interurbans a Vilafranca del Penedès afecta més 
directament a les dones. 
 

Les barreres arquitectòniques obstaculitzen o impedeixen la mobilitat de les persones en 
l’espai urbà, especialment de les dones discapacitades, de les dones grans i també de les 
dones que duen un cotxet de nadons o bé el carret de la compra. En definitiva, d’aquelles 
persones que es mouen més per dins la vila i que fan més ús dels seus espais i serveis. 
 
COMUNICACIONS A VILAFRANCA DEL PENEDÉS41 
 

Vilafranca, com a important centre d’activitat econòmica i social de la comarca, està dotada 
d’una xarxa viària exterior important. Pel que fa a les principals vies de trànsit són: 
� N-340, que travessa el nucli urbà (3Kms). 
� La nova variant que permet circumval�lar la vila pel Sud-est. 
� C-244 (Igualada-Vilanova), que també travessa la ciutat. 
� Autopista A-7, que passa tangencialment a uns 2 Km, pel sud-est. 
 

Trobem una xarxa de vies amb menor pes, que surten radialment a partir de la N-340: 
� B-212 a Sant Jaume dels Domenys 
� BP-2121 a Sant Martí Sarroca 
� BV-2127 a Les Cabanyes 
� C-243 a Sant Sadurní 
� BV-2119 a Moja 
 

El ferrocarril hi té, també, una forta importància. La línia C-4, de Sant Vicenç de Calders a 
Manresa travessa la ciutat i hi té una de les estacions més actives. Aquesta línia passa per 
Barcelona el que permet estar en connexió directa amb  poblacions com el Vendrell, 
Martorell, Molins de Rei, Sant Sadurní d’Anoia, l’Hospitalet, etc. Finalment si algú vol sortir 
de Vilafranca o vol arribar-hi també ho pot fer amb les línies regulars d’autobusos, amb 
l’estació situada prop de la plaça de Vilanova. Existeixen unes 20 línies d’autobusos que 
donen servei de connexió amb altres municipis, sense comptar les línies de llarg recorregut 
que connecten amb altres punts de l’Estat Espanyol. 
 

Tot i el recent augment de les línies d’autobús disponibles, en relació als horaris del 
transport intern, es reitera la necessitat, ja detectada en el Pla de Mobilitat d’ “augmentar la 
freqüència i adaptar els horaris dels autobusos a les necessitats de tota la població. En aquest 
sentit es reclama la connectivitat amb els polígons industrials i amb la zona esportiva. Per tal 
d’augmentar la freqüència de pas caldria disposar de més vehicles a totes les línies”. 
 
Desplaçaments 
 

                                            
41 Informació extreta del Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, Febrer de 2010 
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Les dades més recents quant a desplaçaments no estan segregades per sexe. Aquest és un 
buit informatiu que cal tenir present a l’hora d’analitzar-les. També  denota, una vegada 
més, un biaix de gènere en tant que allò mostren les estadístiques recull tan sols una part 
de l’activitat (en aquest cas de la mobilitat) de les persones, generalment la part masculina. 
La major part de dades segregades per sexe  de les quals disposem daten de l’any 2001. 
 

Segons el Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès 2010, en dia feiner homes i dones 
presenten un grau de mobilitat molt similar, mentre que en dissabte i festiu la 
mobilitat de les dones és superior : en dia feiner els homes es desplacen en major 
proporció per motius ocupacionals que les dones, que es desplacen més per motius de cura 
i domèstics.  
 

En la mobilitat obligada vinculada al treball productiu o remunerat el més comú és per 
motius laborals: desplaçaments “cap a fora”, de les persones que resideixen a Vilafranca i 
treballen en un municipi diferent o bé desplaçaments interns, de les persones que viuen i 
treballen a la Vila: 
 
� L’any 2006, el nombre total de desplaçaments setmanals realitzats per la població 

resident a Vilafranca del Penedès era de 830.967, un primor diari de 132.951 
desplaçaments en un dia feiner (3,82 desplaçaments per persona al dia) i 83.105 en 
dissabte i festiu (2,38 desplaçaments per persona al dia): 

 
 TAULA 56 : Primor de desplaçaments segons dia, Vilafranca del Penedès 2006. 

 
 Font : Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, 2010. 
 
. 

� Dels 132.951 desplaçaments realitzats en un dia feiner per la gent resident al municipi, 
el 69,7% es realitzen dins del propi municipi, un 26,5% són de connexió i un 3,8% són 
externs. En dissabte i festiu, decreix la proporció de desplaçaments interns (60,5%) a 
favor dels desplaçaments de connexió i externs: 36,7% i 2,8% respectivament. 

 

� En analitzar els desplaçaments de connexió en dia feiner, s’observa com les principals 
relacions de les persones residents a Vilafranca del Penedès amb l’exterior es concentren 
en la seva pròpia comarca, l’Alt Penedès (54,0%) i el Barcelonès (18,6%). Aquests dos 
territoris atrauen gairebé tres quartes parts dels desplaçaments. De l’Alt Penedès 
destaquen els municipis d’Olèrdola (9,6%), Sant Sadurní d’Anoia (7,6%) i Santa 
Margarida i els Monjos (7,3%). Pel que fa al Barcelonès, la major part dels fluxos és 
concentren a la ciutat de Barcelona (18,6%). 

 

El fet de que Vilafranca del Penedès sigui una població limítrofa amb les comarques de 
Tarragona fa que els fluxos cap a l’exterior de la RMB també tinguin una intensitat 
important (16,1%). D’aquests, gairebé el 50% tenen com a destinació algun municipi 
del Camp de Tarragona. 
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TAULA 57: Principals destinacions dels desplaçaments de connexió de les  
 persones residents a Vilafranca del Penedès (Dia feiner). 

 
Font: Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, extret de l’ Informe publicat de  
l’EMQ 2006 explotada per a Vilafranca del Penedès 

 
Dels 132.951 desplaçaments que  les persones de La Vila realitzen en un dia feiner, un 
29,7% corresponen a la mobilitat personal, un 25,4% a l’ocupacional i el 44,9% restant als 
desplaçaments de retorn a casa (24,3% des d’un motiu personal i un 20,6% des d’un 
ocupacional).  
Cal destacar la gran proporció de desplaçaments generats per altres motius 
personals (33,0%), entre els que destaquen les gestions personals (11,1%) i la 
visita a familiars (9,6%). 
En dissabte i festiu, la situació és molt diferent, ja que la mobilitat ocupacional es redueix 
fins el 4,5% en benefici de la mobilitat personal que representa gairebé la meitat dels 
desplaçaments (47,6%). Tot i tenir menor pes que en dia feiner, els desplaçaments 
generats per realitzar compres quotidianes també representen una part important de la 
mobilitat en dissabte i festiu (el 15,3% del total de desplaçaments per motius personals). 
 

Si analitzem les dades segregades per sexe de les quals disposem (2001), malgrat al llarg 
els darrers anys el panorama pot haver variat, es detecta que existeixen diferències de 
mobilitat entre dones i homes. Aquesta tendència s’accentua en els desplaçaments fora del 
municipi per motius de treball: d’entre les persones que fan mobilitat obligada per 
motiu de treball productiu, la majoria són homes. El major desequilibri home-dona 
es dóna en desplaçaments cap a fora de Vilafranca: el 68,2% són homes mentre 
que tan sols el 31,8 % són dones. Aquesta dada evidencia la tradicional realitat 
social la qual assigna als homes el rol del cap de família (“bread winner”) i a les 
dones el treball reproductiu o domèstic i, per tant, no remunerat. 
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GRÀFIC 26 : Distribució de desplaçaments segons motiu, Vilafranca del Penedès 2006. 

 
 
Font : Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, extret de l’ Informe publicat de l’EMQ 2006  
explotada per a Vilafranca del Penedès. 
  
Pel que fa referència als desplaçaments interns, trobem una proporció força equilibrada 
entre dones i homes. De les persones que entren a Vilafranca per treballar, la majoria són 
homes. Es pot concloure que les vilafranquines que treballen remuneradament ho 
fan majoritàriament a la mateixa Vila. D’aquesta manera, poden compaginar les 
tasques laborals amb el treball domèstic i familiar, mentre que pels homes, no 
s’aplica aquest condicionant. 
 

TAULA 58: Mobilitat obligada per treball productiu. Desplaçaments residència- treball 
productiu per sexe i mitjà de transport. Vilafranca del Penedès 2001. 

 Total  Mitjà de transport  

 Dones % 
files 

Homes % 
files 

Col�lectiu % 
files 

privat % 
files 

altres % 
files 

Total 

Desplaçaments dins 3.736 47,5 4.125 52,5 184 2,3 7.092 90,2 68 0,9 7.861 
Desplaçaments fora 2.050 31,8 4.399 68,2 872 13,5 4.521 70,1 152 2,4 6.449 

Desplaçaments de fora 2.436 40,4 3.598 59,6 525 8,7 5.226 86,6 163 2,7 6.034 
Total generats 5.786 40,4 8.524 59,6 1.056 7,4 11.613 81,2 220 1,5 14.31

0 
Total atrets 6..172 44,4 7.723 55,6 709 5,1 12.318 88,7 231 1,7 13.89

5 
Diferència 

atrets/generats 
386  -801  -347  705  11  -415 

Font : Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCat. Elaboració pròpia. 
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Quant al tipus de transport, a la vila es dóna un elevat ús del vehicle privat enfront 
un ús molt baix del transport públic, sobretot per motiu de Treball productiu. S’observa 
com en dia feiner els modes no motoritzats  (55,2%)42, junt amb el transport privat 
(39,2%), són els que tenen una major proporció d’ús, mentre que el transport públic és el 
que presenta una menor quota de mercat (5,6%). En el cas del transport privat, el mitjà 
més destacat és el cotxe (96,1%), mentre que en el transport públic predomina l’ús dels 
modes ferroviaris (62,0%). En dissabte i festiu, la proporció d’ús del transport privat 
augmenta lleugerament (42,3%) en detriment dels modes no motoritzats i del transport 
públic. Les dades no estan segregades per sexe i caldria fer-ho per tal de poder descriure i 
conèixer millor les diferències de gènere en l’ús del transport privat. En data de 1995, es va 
realitzar una enquesta a 905 persones conductores a cinc punts de Vilafranca, l’enquesta 
concloïa que el 80 % dels conductors de cotxes eren homes. 
El Pla de Mobilitat de la Vila mostra que en dia feiner els homes utilitzen en major proporció 
que les dones el transport privat (44,0%), mentre que les dones es desplacen 
majoritàriament en modes no motoritzats (60,5%). En dissabte i festiu el comportament 
d’homes i dones s’aproxima, ja que les dones incrementen l’ús del transport privat. 
 

GRÀFIC 27: Distribució dels desplaçaments segons modes de transport, Vilafranca del 
Penedès, 2006. 
 
 

 
 
 Font: Pla de Mobilitat de Villafranca del Penedès, extret de l’informe publicat de l’EMQ 2006 explotada per a 
Vilafranca del Penedès. 
 
En la mobilitat obligada per raó d’estudis, el més comú són els desplaçaments cap a fora, 
seguit pels desplaçaments interns. Aquí cal apuntar que la vila no compta amb centres 
d’educació universitària. 
En contrast amb la mobilitat per motius de treball, el nombre de dones que es 
desplacen per motius d’estudi és major que el dels homes, tant a fora, des de fora, 
com internament. 
Observant el mitjà de transport utilitzat predomina el mitjà privat en els desplaçaments  
interns i des de fora de Vilafranca: el 85,1% i el 60,4% respectivament. A diferència, els 
desplaçaments a fora del municipi es fan en transport públic en un 68,8% dels casos. 
                                            
42 Dades extretes del Pla de Mobilitat de Vilafranca, febrer de 2010. 
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TAULA 59: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi, per sexe; Vilafranca del 
Penedès 2001. 

 Total  Mitjà de transport  

 Dones % 
files 

Homes % 
files 

Col�lectiu % 
files 

privat % 
files 

altres % 
files 

Total 

Desplaçaments dins 447 59,1 309 40,9 31 4,1 643 85,1 5 0,7 756 
Desplaçaments fora 457 53,3 401 46,7 590 68,8 134 15,6 39 4,5 858 

Desplaçaments de fora 314 56,1 246 43,9 156 27,9 338 60,4 52 9,3 560 
Total generats 904 56,0 710 44,0 621 38,5 777 48,1 44 2,7 1.614 

Total atrets 761 57,8 555 42,2 187 14,2 981 74,5 57 4,3 1.316 
Diferència 

atrets/generats 
-143  -155  -434  204  13  -298 

Font : Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCat. Elaboració pròpia. 
 
 

Índex de motorització 
 

Tal i com ja s’ha senyalat, a Vilafranca del Penedès es dóna un elevat ús del vehicle privat 
enfront un baix ús del transport públic, sobretot per motiu de treball productiu: 
 
TAULA 60: Evolució del parc de vehicles, Vilafranca del Penedès, 2004-2008. 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Nombre de vehicles 22.131 22.876 23.564 24.805 24.847 
Variació (%) 4.70 3.37 3.01 5.27 0.17 
Hab./vehicle 1.55 1.57 1.56 1.48 1.50 
Font: Servei d’Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès-Garraf, 2009. 
 
Segons el padró de vehicles obtingut de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i les dades del padró municipal d’habitants, l’índex de motorització de Vilafranca 
del Penedès per a l’exercici 2007 és de 641 vehicles/1.000 habitants, i segons les dades de 
l’Idescat, l’any 2006 l’índex es situa en uns 642 vehicles/1.000 habitants. Comparant  
aquesta dada amb la resta de ciutats de l’Arc Metropolità es constata que Vilafranca de 
Penedès es una de les ciutats més motoritzades situant-se únicament per sota de Granollers 
i força per sobre de ciutats com Vilanova i la Geltrú, Sabadell o Mataró. 
Pel que fa a l’evolució d’aquest índex, segons dades d’Idescat, Vilafranca va experimentar 
un creixement entre el 1991 i el 2000 d’un 34%, mentre que en els anys posteriors s’ha 
produït una certa estabilització i aquest índex oscil�la entre els 635 i els 650 vehicles/1.000 
habitants. 
 

L’arribada de nova immigració i l’envelliment progressiu de la població poden explicar 
parcialment aquest fenomen, que d’altra banda és la tendència generalitzada a la resta 
de poblacions de l’Arc Metropolità i pràcticament a tot Catalunya. Si es manté la tendència 
dels últims 3 anys, es poden esperar taxes mitjanes de creixement anual de l’índex per als 
propers anys d’un 0,3% a Vilafranca del Penedès, i d’un 0,8% al conjunt de Catalunya. 
Si s’analitza l’evolució de l’índex de motorització segons les tipologies de vehicles principals, 
es constata que si bé l’índex de turismes/1.000 habitants es manté molt proper a les 
tendències de l’índex total de motorització, pel que fa a l’índex de motocicletes/1.000 
habitants s’identifica un important creixement en els últims anys. 
En concret, al conjunt de Catalunya s’ha incrementat un 20% des del 2003 al 2006, i en 
el cas de Vilafranca del Penedès s’ha produït un increment del 15% durant el mateix 
període.  

 
“Cal millorar la xarxa de tràfic. És complicada i poc fluida, els cotxes es carreguen massa alguns 
carrers coma ara la Paloma ” (Entrevist adona individual, 3). 
 
“S’ha fet molt a Vilafranca pel tema de l’accessibilitat, però s’hauria de limitar més l’accés dels 
cotxes” (Entrevista dona, associació 2). 
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Al llarg de les entrevistes de diagnosi, moltes participants s’han queixat de la contaminació 
acústica generada pels vehicles : 
 

 “Insonoritzar els camions d’escombriaires ja que la recollida de brossa és diària”  (Entrevista dona, 
associació 23). 

 
 
Mobilitat a peu 

 

“ Jo, des de que porto cotxet, he canviat les meves rutes habituals. A Vilafranca hi ha massa 
trànsit i circulació pensant en nens i gent gran“ (Entrevista Tècnica 29). 
 

Entre finals del 2004 i finals del 2007 s’ha produït un increment global dels fluxos de 
vianants en el Centre Vila proper al 18%. En aquest sentit, la taxa de creixement ha superat 
de llarg la taxa d’increment de la població que es situa per al mateix període en un 5,3%. 
Aquesta important diferència cal interpretar-la no únicament en termes d’increment relatiu 
de la mobilitat a peu sinó també com un increment del Centre Vila com a polaritat dels 
desplaçaments per motius personals (oci, compres, passeig, etc.) 
 

Cal remarcar que en cap cas les distàncies entre el Centre Vila i la resta de barris superen 
els 1.250 metres, que en termes de temps representen un mínim de 15 minuts (5 km/h) i 
un màxim de 30 minuts (2,5 km/h), per als casos més allunyats. 
 

Al llarg de les entrevistes de diagnosi es destaca la implantació del sistema de plataforma 
única en els carrers de nova construcció o bé rehabilitats recentment com a bona opció per 
tal d’ampliar les voreres i millorar la mobilitat de les persones vianants, sobretot de “les 
mares que van amb cotxets”.  
 

Segons l’anàlisi realitzat des del Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès sobre  l’estat de 
les voreres a la vila, “la majoria de les voreres de la xarxa bàsica de vianants es troben en 
bon estat, en el sentit que permeten realitzar tots els creuaments de vianants amb  
comoditat. Tot i així, un 5% de la xarxa bàsica de vianants és totalment inaccessible. A més 
a més, en un 14% de la xarxa les condicions són insuficients en el sentit que cal baixar de 
la vorera per poder fer els creuament de vianants. En definitiva, calen millores 
importants en un 19 % de la xarxa bàsica de persones vianants43”. 
 

“Les instal�lacions, sobretot les voreres, no estan adequades per a persones amb 
problemes de mobilitat” (Entrevista dona, associació 7). 

 
Mobilitat en bicicleta 
 

La inexistència a la vila d’un circuit tancat i continuat destinat a la bicicleta dóna lloc a que 
aquest vehicle s’utilitzi poc com a mitjà de transport. D’altra banda, també ocasiona que les 
bicicletes es vegin quasi obligades a ocupar els espais destinats a les persones vianants i 
que inclòs puguin arribar a ser un perill per aquestes. En aquest sentit es manifesta que cal 
fer un circuit per a bicicletes interconnectat, ben senyalitzat, articulat amb la resta de la 
comarca i complementat amb transport públic. 
 

 
Aportacions de les vilafranquines sobre la mobilitat a La Vila 
 

Al taller participatiu realitzat en el marc del Fòrum “Dona i Ciutat de Vilafranca”, les 
vilafranquines van aportar: 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès 2010. 
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Pel tema que ens ocupa, de les recomanacions de millora recollides en el taller de diagnosi44  
de Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, destaquem les següents: 
 

. 
Cal dir que el Pla de Mobilitat, com és habitual en els estudis, treballs, o altres tipus de 
produccions relacionades amb el territori, no adopta la perspectiva de gènere, ja que no fa 
una distinció dels usos de les vies de comunicació per sexes, ni se centra en els motius 
reproductius de desplaçament.  
 
H.3.5. Habitatge 
 

Una de les principals problemàtiques amb les que les autoritats locals es troben en aquest 
segle XXI és l’habitatge. Degut a l’especulació immobiliària, a la manca de polítiques 
públiques eficients d’habitatge i a un augment en la demanda, els preus dels habitatges a 
Catalunya han pujat considerablement en els darrers anys. 
. 
L’accés a un habitatge digne a un preu assequible és un dret fonamental de la ciutadania i 
tanmateix, és un dels problemes més greus de l’actualitat ja que, el que s’ha de destinar a 
pagar un habitatge (de compra o de lloguer) sol ser un tant per cent molt elevat. Per tal de 
garantir aquest accés, la Llei 10/2004, del 24 de Desembre del 2004 d’Urbanisme insta les 

                                            
44 El taller , realitzat el 6 de maig de 2008, va comptar amb la participació de 9 dones i 18 homes. 

“ Prioritzar  aquelles mesures que contribueixen a recuperar el drets de mobilitat de les persones i a 
prioritzar-los per davant dels altres modes de transport, sobretot en l’àmbit del Centre Vila ». 
 
“Es proposa potenciar el canvi modal en els desplaçaments amb origen i destinació a l’interior del 
municipi, incrementant la quota dels modes no motoritzats (a peu i amb bicicleta) i el transport públic, 
ja que són els modes que ofereixen una millor garantia del dret a la mobilitat per a totes les persones i 
col�lectius, i que generen menys externalitats ambientals i socials, i contribueixen a una millora de la 
qualitat de vida en termes de salut i soroll”. 
 
“ Encara es detecten molts indrets en els quals les voreres són molt estretes i dificulten l’accessibilitat, 
sobretot de persones de mobilitat reduïda: persones grans o dones amb cotxets. En aquest sentit cal 
ampliar voreres i igualar aquelles en les quals es detecti diferències en les alçades”. 
 
“Millorar els creuaments de vies per facilitar l’accés dels vianants, disposant semàfors, o bé miralls que 
permetin visualitzar l’arribada/presència de vehicles/vianants, posant bandes sonores que forcin la 
reducció de la velocitat als conductors i/o millorant la senyalització”. 
 
“Disposar de passos amb rampes, passos elevats i bandes sonores en els passos per a vianants, segons 
la necessitat que es copsi a cada indret”. 
 
“Cal millorar la il�luminació en algunes cantonades per major seguretat i evitar que la col�locació dels 
arbres tapi la llum dels fanals”. 

 
Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès, 2010 

 

“L’horari del transport públic dins i fora del municipi és reduït, hi ha poca freqüència”. 
 
“Ens trobem amb barreres arquitectòniques als carrers del poble, amb dificultats per moure’ns amb 
cotxets dels nens i nenes, amb cadires de rodes, crosses o amb el carro de la compra”. 
 
“Els horaris de la Renfe són deficitaris. Tenim dificultats per fer desplaçaments als pobles del voltant, els 
autobusos són lents”. 
 

Taller participatiu, Fòrum “Dona i Ciutat de Vilafranca”, Vilafranca del Penedès 2000. 
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administracions públiques a vetllar per la qualitat dels habitatges i per les condicions en les 
quals s’hi accedeix; Dedicant una atenció especial a l’accés dels col�lectius amb més 
dificultats per accedir-hi: , com les famílies monomarentals, la joventut, les persones en 
situació de risc d’exclusió social, la població immigrada i la gent gran.  
Un dels objectius d’aquesta anàlisi és veure quina és la intervenció pública municipal en 
matèria d’habitatge i les diferents situacions i necessitats dels vilafranquins i vilafranquines. 
 
Accés a l’habitatge a la Vila 
 

“ Calen més ajudes per a la gent jove per l’habitatge i per a la gent gran tant per  
habitatge com per  mobilitat” (Entrevista dona, recurs proximitat 4). 
 

La massiva oferta d’habitatge resultant del gran ritme constructor, especialment entre els 
anys 2005-2007, bona part encara per vendre, no anava destinada a la demanda local (les 
necessitats endogèniques es poden xifrar en 200 habitatges anuals), ni a la demanda 
generada per la població estrangera (amb ingressos massa baixos) sinó a captar població 
autòctona de nivell mitjà baix procedent de les corones interiors metropolitanes. Amb un 
terme municipal reduït, la Vila és un exemple de ciutat compacta. 
 
El nombre d’habitatges a data 01-01-2009 s’estima en 17.898,. Segons la diagnosi del Pla 
Local d’Habitatge (P.L.H) 2010-2015: 
 
� Una petita part dels habitatges estan en mal estat (l’1,8%). 
� La tipologia edificadora dominant és la de l’habitatge plurifamiliar (un 94,5% enfront 

d’un mínim5,6% d’habitatge unifamiliar). 
 

Tot i que a Vilafranca del Penedès s’han realitzat promocions d’habitatge  
reservant pisos per a dones víctimes de violència masclista, llars monomarentals, 
joventut i gent gran, no s’arriben a cobrir les necessitats d’habitatge social. 
Tenint en compte la Llei d’Urbanisme de Catalunya i la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, el 
Pla d’Habitatge calcula en un 40% les necessitats de nous habitatges principals que s’han de 
canalitzar cap a l’habitatge destinat a polítiques socials. 
 

Els habitatges protegits tenen poc pes específic a la vila: en els anys de creixement 
immobiliari desaforat s’ha deixat molt de banda l’habitatge destinat a polítiques socials. En 
el període 2000-2008 es van acabar 567 habitatges protegits: un 13,1% del total. Es tracta 
d’un percentatge clarament insuficient però superior, tanmateix al 8,3 % del conjunt català. 
En relació al ritme d’habitatge protegit dels darrers anys, entre el període 200-2008 es van 
acabar 567 habitatges, repartits entre 25 expedients, un 13,1% del total d’habitatges 
acabats en el mateix període. 
 

Des  del P.L.H s’han calculat les necessitats d’habitatge principal protegit i estimat la 
població “exclosa del mercat d’habitatge” confrontant la despesa d’habitatge amb els 
ingressos de les futures llars. Les dades resultants posen de manifest que molta 
joventut i famílies monomarentals queden excloses del mercat lliure i fins i tot de 
certes modalitats d’habitatge de protecció: 
 
 
TAULA 61: Percentatge de demanda exclosa segons modalitats d’accés a l’habitatge. 
Lloguer de 
protecció 

% 
demanda 
exclosa 

Compra de 
protecció 

% 
demanda 
exclosa 

Mercat lliure % 
demanda 
exclosa 

Lloguer 25 RE 5,2 Règim especial 62,1 Lloguer lliure 50,1 
Lloguer 25 RG 12,5 Règim general 68,3 Segona mà 87,7 
Lloguer 10 
anys 

52,5 Preu Concertat 88,1 Obra nova 90,2 

Font: Diagnosi Pla Local d’Habitatge, Vilafranca del Penedès 2010. 
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TAULA 62: Necessitats d’habitatge protegit per al període 2010-2015. 

 Escenari regressiu Escenari endogen 
Necessitats de nous habitatges principals 1.089 1.186 
Necessitats canalitzades cap a l’habitatge 
protegit 

436 474 

Font: Diagnosi Pla Local d’Habitatge, Vilafranca del Penedès 2010. 
 
El P.L.H conclou que les necessitats de nous habitatges principals que s’hauran de canalitzar 
cap a habitatges protegits oscil�laran entre 436 i 474.  Aquests habitatges hauran d’anar 
adreçats a segments de la població com ara la joventut, la gent gran o bé les famílies 
monomarentals. 
 

Les necessitats d’habitatge de la gent gran s’estimen en 155 habitatges tutelats, per a una 
o dues persones. A aquesta xifra cal restar-hi els habitatges socials que ja estan actualment 
destinats a la gent gran: el nombre actual d’habitatges socials destinats a la gent gran és 
força reduït, entorn els 30 habitatges. Arribar fins als 160 habitatges estimats suposar  
incrementar l’oferta en 130 nous habitatges socials per a la gent gran al llarg del període 
2010-2015. 
 

Un tema és l’exclusió del mercat lliure d’habitatge, que pot quedar compensada amb les 
diferents opcions d’habitatge de protecció, i un altre, és l’exclusió social que pot arribar a 
l’extrem de les persones sense sostre. A la vila existeix una mínima infrastructura per 
atendre els casos d’exclusió social.  
 

L’estratègia per dotar de cobertura aquesta necessitat passa per augmentar les dotacions. A 
tall il�lustratiu : 
� Construir habitatge dotacional destinat preferentment a la gent gran. 
� Disposar de més pisos d’inclusió destinats al gaudi temporal de persones en situació 

d’exclusió social (llars unipersonals amb recursos econòmics insuficients, llars 
monomarentals, població immigrada sense lligams i sense ingressos…). 

� Redimensionar l’alberg de Càritas que acull tan sols a homes sense sostre. 
 
 

H.3.6. Percepcions i Valoracions  
 
La línia “Incorporar la perspectiva de gènere al disseny de la ciutat”, tan sols ha estat 
prioritzada per un 13 % del personal tècnic entrevistat i per un 8% de la ciutadania com a 
línia de treball per avançar envers la igualtat.  
 
En general, els àmbits relacionats amb l’organització territorial es consideren com 
a temes desvinculats amb les polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones.  
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Quines tres àrees prioritzaries en el disseny de la Vila?  

 
GRÀFIC 29: Prioritzacions dels àmbits de la Línia Estratègica VI.  
 

52,00%

26,00%

36%

30%

42%

32%

16%

Més seguretat als carrers

Transport públic més
eficient

Incrementar els recursos i
serveis de proximitat

Facilitar la mobilitat de les
persones

Ampliar la promoció de
l'habitatge social

Controlar el soroll i la
contaminació

Facilitar el reciclatge de
productes

 
 
Font: 30 qüestionaris de les vilafranquines que van omplir el camp sobre el Disseny de la Vila 
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I. Línia Estratègica VII. PROMOURE LA SALUT 
 
I.1. MARC CONCEPTUAL 
 

”Manca la visió de gènere a la salut més enllà d’allò més obvi”. (Entrevista Tècnica 7). 
 
“Els indicadors de salut no ens arriben a nivell local de Vilafranca  sinó a nivell de comarca 
o de regió sanitària. Manquen indicadors de salut locals” (Entrevista Tècnica 22). 

 
“Sempre s’ha fet un abordatge des de la visió dels homes. Alguns temes de salut, algunes 
malalties, afecten més a les dones que als homes. Cal diferenciar, i a partir d’aquí, 
abordar. Moltes parts relacionades amb la salut de les dones s’han menystingut, com és 
ara la fibromialgia” (Entrevista dona, associació 2). 
 

La salut està clarament influenciada per les desigualtats de classe i de gènere. Els processos 
d’emmalaltir i morir d’homes i dones són diferents. El benestar de les dones està determinat 
per factors socioeconòmics i, com ja s’ha esmentat, la feminització de la pobresa és un dels 
fenòmens a què assistim a nivell global.  
 

Les estadístiques mostren que les dones viuen més però el seu estat de salut és pitjor. La 
posició subordinada de les dones en relació amb l’educació, el Treball, la influència política, 
la planificació, i en particular la “seva falta de temps”, li redueix la capacitat per protegir i 
promoure la seva salut física i mental. Les dones pateixen més trastorns musculoesquelètics 
i ansiós-depressius, que redueixen considerablement la seva qualitat de vida.   
 

La divisió sexual de la vida social també te efectes desiguals en la salut. Moltes dades 
mostren que les dones que es dediquen a temps complet al treball domèstic i de cura tenen 
un pitjor estat de salut que les dones ocupades. Alhora, les dones ocupades presenten més 
problemes de salut que els homes ocupats, la qual cosa evidencia l’impacte negatiu 
d’assumir quasi en solitari la compaginació de les responsabilitats familiars i laborals per 
part de les dones.  
 

D’altra banda, tenir cura de les persones amb problemes de salut, tasca que assumeixen 
habitualment les dones, pot ser una font de satisfacció, però també pot tenir efectes 
negatius sobre la salut –trastorns ansiós-depressius, malestar emocional i limitacions en la 
vida social–.  
 

L’atenció sanitària ha de tenir en compte les diferències biològiques –no només relacionades 
amb la salut reproductiva–  i psicosocials existents entre dones i homes, així com els 
patrons de conducta apresos relacionats amb la salut. També és imprescindible tenir 
present que les necessitats són diferents al llarg del cicle vital i que requereixen atencions 
específiques. Tanmateix, cal fomentar actituds adients al benestar de les dones i a la seva 
participació i presència en el món esportiu per tal de promoure conductes més sanes. 
 

És important disposar de dades que permetin analitzar l’evolució de les desigualtats en la 
salut de dones i homes, recollint informació sobre morbiditat i mortalitat, sobre les 
conductes relacionades amb la salut, i sobre la inclusió d’una perspectiva no androcèntrica 
en l’assistència i en les polítiques de salut. Per això, és molt important fomentar espais de 
reflexió, recerca i formació en salut des de la perspectiva de gènere. 
 
I.2. RECURSOS DISPONIBLES 
 

Dins l’àmbit d’atenció sanitària, Vilafranca del Penedès compta amb: 
 

� Un centre hospitalari d’àmbit supramunicipal. 
� Una Àrea Bàsica de Salut d’àmbit supramunicipal. 
� Un Centre d’Assistència i Seguiment de les Drogodependències d’àmbit supramunicipal. 
� Un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç. 
� Un Centre d’Atenció Primària (CAP) el qual disposa d’un Programa d'Atenció a la Salut 

Sexual i Reproductiva (PASSIR). 
� 10 Farmàcies. 
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L’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està estructurada  en tres línies 
bàsiques de treball: 
 
� Programes de Protecció de la Salut: abraça totes aquelles activitats que tenen a 

veure amb la minimització de riscos sobre la salut derivats de: l’alimentació, la tinença 
d’animals de companyia, la presència de plagues d’animals indesitjables, les aigües de 
consum humà i altres factors ambientals (sorrals contaminats, legionel�losi). 

� Programes de Promoció de la salut: tenen com a objectiu de potenciar, afavorir i 
educar cap a estils de vida saludables i potenciar el treball de les entitats de salut i de 
la vila. 

� Programes de Prevenció de la salut: des dels quals es treballa en el programa de 
salut escolar que consta de la revisió i seguiment de l’estat de salut i de l’estat vacunal 
dels infants de 4 anys i l’organització de les vacunacions escolars coordinadament amb 
l’Àrea Bàsica de Salut de Vilafranca. 

 
 

I.3. ANÀLISI 
 

I.3.1. Situació territorial 
 

Vilafranca del Penedès es troba dins la Regió Sanitària de Barcelona (RSB), la qual 
comprèn 164 municipis englobats en 7 comarques i es configura, des del punt de vista de 
serveis sanitaris, en 15 GTS45.  La població de l’RSB (56.102.967 persones assegurades 
l’any 2007) comprèn a l’entorn del 68% de la població de Catalunya, amb comarques 
totalment urbanes i d’altres amb un component més rural, com ara Vilafranca. Els GTS que 
la RSB inclou són: L Barcelona, Baix Llobregat L.Hospitalet de Llobregat. El Prat de 
Llobregat, Baix Llobregat Centre.Fontsanta, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat Litoral, Baix 
Llobregat Nord, Barcelonès Nord.Baix Maresme, Maresme Central, Vallès Occidental Est, 
Vallès Occidental Oest, Vallès Oriental Sector Central, Baix Vallès i Baix Montseny.  
 

La vila pertany a la GTS de l’Alt Penedès, la qual abraça una població de 89.116 persones, 
44.156 dones i 44.960 homes (desembre de 2006). 

 

La manca de dades sobre l’estat de salut de 
la població a nivell local de Vilafranca del 
Penedès, fa que ens haguem de remetre a 
dades de salut de la RSB o bé de la GTS de 
l’Alt Penedès. 

 
 
 

“ A l’ Ajuntament tampoc  tenim segregades per 
sexe les tipologia de queixes de la població  en 
relació a la salut. Però les gestores de les queixes 
són majoritàriament dones” (Entrevista tècnica 
22). 

 
 
 
 
 

 
I.3.2. Mortalitat  
 

La mortalitat és bon un indicador de l’estat de salut de la població. Les causes que la 
produeixen estan relacionades amb factors sociodemogràfics, laborals i socials que cal tenir 
en compte per traçar accions assistencials i preventives eficaces. Segons dades del Pla de 
                                            
45 Els GTS regulats pel Decret 38/2006, de 14 de març, tenen un abast territorial definit que parteix, 
orientativament, de la delimitació territorial pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les comarques, i d’una 
dimensió que inclou, com a mínim, l’atenció primària, l’hospitalària i sociosanitària. 
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Salut de Catalunya 1999-2004, la GTS de l’Alt Penedès, registra una taxa de mortalitat del 
9,66 per cada 1.000 homes i de 8,84 per cada mil dones. Aquestes dades es presenten més 
elevades en comparació a la taxa catalana pel mateix període la qual presentava el valor de 
9,32 pels homes i de 8,36 per les dones. 
 

Entre les dones de Catalunya, la principal causa de mort són les malalties de l’aparell 
circulatori (el 36,39%), seguides del tumors (21,56%). Entre els homes, en contrast, els 
tumors són la causa del 32,71 % del total de defuncions i les malalties de l’aparell 
circulatori del 28, 02%. 
 
GRÀFIC 30: Mortalitat per grans grups de causes i sexe, Catalunya 1999-2004 
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Font: Pla de Salut de Catalunya, horitzó 2010. Elaboració pròpia. 
 
TAULA 63: Primeres causes de defunció segons els 20 grans grups de malalties de la CIM-
10, per grup d’edat i sexe. Catalunya, 1999-2004. 

Edat Causes Taxa anual per 

100.000 dones 

Taxa anual per 

100.000 homes 

Causes perinatals 171,34 202,42 

Anomalies congènites 67,50 90,45 < 1 any 

Símptomes mal definits 16,10 17,60 

Causes externes 4,91 5,82 

Tumors  3,31 

Malalties infeccioses 2,38  
1-4 

Malformacions congènites 3,23 2,78 

Causes externes 2,60 6,06 

Tumors 3,07 4,49 5-14 

Malalties sistema nerviós 1,24 1,46 

Causes externes 13,77 64,93 

Tumors 4,67 5,97 15-24 

Malalties sistema nerviós 1,84 2,55 

Causes externes 11,54 51,71 

Tumors 10,46 9,93 25-34 

Malalties sistema circulatori 3,56 7,87 

Causes externes 38,64 48,23 

Tumors 12,98 46,16 35-44 

Malalties sistema circulatori 8,50 26,89 

45-54 Causes externes 13,66 45,26 
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Tumors 103,17 195,79  

Malalties sistema circulatori 20,94 85,29 

Tumors 199,15 490,71 

Malalties sistema circulatori 62,52 212,43 55-64 

Malalties sistema digestiu 23,32 62,24 

Tumors 421,94 1.055,72 

Malalties sistema circulatori 287,47 644,81 65-74 

Malalties sistema respiratori 65,35 245,28 

Tumors 843,67 1.958,46 

Malalties sistema circulatori 1.446,20 2.014,49 75-84 

Malalties sistema respiratori 327,90 938,79 

Tumors 1.496,03 3.137,78 

Malalties sistema circulatori 6.653,26 6.520,70 > 82 anys 

Malalties sistema respiratori 1.641,14 3.215,65 

Font: Pla de salut de Catalunya, horitzó 2010. Elaboració pròpia. 
 

 
� Entre els 15 i 34 anys46 destaquen, tant per homes com per dones,  els accidents de 

trànsit com a primera causa de mort, malgrat amb força diferència entre ambdós sexes: 
trobem una taxa anual del 31,25 per cada 100.000 homes enfront el 8 per cada 100.000 
dones. 

� Entre els 25 i 34 anys es mantenen els accidents de trànsit com a primera causa de 
mort i apareix la SIDA: amb una taxa del 20,9 per cada 100.000 homes i del 3,7 per 
cada 100.000 dones.  

� Entre els 35 i 44 anys destaquem els tumors malignes de mama, amb una taxa del 12,4 
per cada 100.000 dones. A la mateixa franja d’edat trobem la cirrosi entre els homes 
amb una taxa anual del 14,5.  

� Dels 44 als 64 anys en les dones es manté la presència dels tumors de mama (40,05) i 
la cirrosi (15,2) i s’hi afegeixen patologies de budells i cerebrovasculars. Entre els 
homes, destaquen els tumors malignes de pulmó (amb una taxa de 181,3 entre els 55 i 
64 anys). 

� Entre els 65 i 74 anys ens trobem amb una agudesa entre els homes pel que fa als 
problemes de l’aparell respiratori (taxa de 322,2) i es mantenen els problemes 
d’isquèmies ( 314,9) mentre que entre les dones  s’afegeixen aquests dos darrers i 
continuen els tumors de mama ( 72,9) i les malalties cerebrovasculars ( 83,4). 

� A partir dels 75, els tumors de mama desapareixen com a primera causa de mort entre 
les dones per donar pas a les insuficiències cardíaques i la demència. En el cas dels 
homes majors de 75 anys es mantenen els problemes isquèmics i respiratoris. 

 
 
I.3.3.  Percepció de la Salut 
 
La percepció que les persones tenen de la pròpia salut expressa la sensació de benestar 
individual. Està àmpliament acceptat que l’autovaloració de l’estat de salut és un bon 
indicador de l’estat de salut i que una mala valoració és un bon predictor de mortalitat i 
morbiditat. 
El percentatge de dones i homes que declaren tenir un bon estat de salut no mostra 
diferències significatives en cap regió sanitària respecte a Catalunya. A nivell de Catalunya, 
l’enquesta de salut de 2006 presentava els següents resultats: 
 

                                            
46 Dades extretes del Pla de Salut de Catalunya 2000-2005 
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TAULA 64: Autovaloració de l’estat de salut com a excel�lent, molt bo i bo, per sexe i grup 
d’edat. Catalunya, 2006. 
Grup d’edat (anys) Homes (%) Dones (%) Total (%) 
0-14 96,3 98,0 97,1 
15-44 92,2 87,3 89,9 
45-64 74,8 63,5 69,1 
65-74 60,1 43,7 51,3 
75 i més 45,6 33,6 38,0 
Total 83,4 73,8 78,6 
Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut 
 
A excepció de les persones menors de 15 anys, entre les quals l’estat de salut percebut no 
presenta diferències entre sexes, l’estat de salut regular o dolent és, a totes les edats, 
superior en les dones. La salut percebuda empitjora amb l’edat. 
 

Malgrat no disposem de dades quantitatives sobre l’estat de salut percebut per homes i 
dones de Vilafranca del Penedès, des del personal sanitari es detecta més consciència per 
part de les dones sobre la importància de la cura de la pròpia salut. 
 

“Quant a l’actitud d' homes i dones respecte la seva pròpia salut, les dones en tenen més 
cura, tenen una actitud més preventiva. Elles també tenen més cura dels altres membres 
de la família” (Entrevista professional externa 3,  hospital). 

 

 
I.3.4. Ús de serveis i recursos sanitaris 
 
L ’anàlisi de la utilització i la qualitat dels serveis s’orienta a conèixer les necessitats 
expressades per la població mitjançant l’ús dels diferents serveis a l’abast, el perfil de la 
població que els utilitza i la qualitat d’aquests serveis. Aquesta informació hauria de 
permetre fer una valoració de l’adequació de la utilització a les necessitats de salut 
identificades entre dones i homes. 
 

A la RSB, les persones adultes que han visitat el metge en el darrer any (2006) són el 
87,6%, similar a la mitjana catalana (87,5%). Les dones declaren haver-hi anat en un 
percentatge superior als homes, 92, 5% enfront al 82,5%. El 45,6% de les dones ha 
visitat el ginecòleg en els darrers 12 mesos (Catalunya 45,4%). En concret a la GTS Alt 
Penedès, un 98 % de les dones han visitat el metge durant el darrer any i un 24 % al llarg 
dels darrers 15 dies; índex força més elevat que entre les dones de la RSB, de les quals el 
76 % declara haver visitat un/a professional de la salut al llarg del darrer any enfront el 
68,4% dels homes. 

 
“De les persones usuàries de l’hospital de la vila,  el 60% són dones  i el  40% homes. Els 
homes acudeixen en el rol d’usuaris principals. Les dones, en la seva immensa majoria, 
acudeixen tant en el rol d’usuàries principals com d’acompanyants” (Entrevista 
professional externa 3). 

 
� Quant a les urgències, els menors de la RSB les utilitzen en una proporció més elevada 

que les persones adultes, 39,6% i 32,9%. Entre la població adulta, els homes 
visiten menys les urgències (29,5%) que les dones (36,3%), xifres pràcticament 
iguals a les de Catalunya. 

 

� Finalment, els ingressos hospitalaris són molt pocs en els menors, el 4,1% de la 
població, i més elevats entre les persones adultes, el 7,7%, amb diferències entre 
homes i dones; el 6,5% dels homes i el 9,7% de les dones (Enquesta de Salut de 
Catalunya, 2006) han estat ingressats en el darrer any. A nivell de Catalunya, els 
ingressos hospitalaris en els homes van ser del 7,9% vers el 10,9% en les dones. 

 

� Pel que fa a la medicació (haver pres medicaments en els dos dies anteriors a 
l’enquesta), a la RSB, les dones (78%) també superaven al homes (55%). En 
concret, a la GTS Alt Penedès, aproximadament el 69 % de les dones afirma haver pres 
algun medicament en els dos darrers dies, enfront un 57 % dels homes.   
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Les dones són les principals usuàries dels serveis sanitaris, tant per elles mateixes 
com perquè acompanyen a un/a familiar. Són les dones qui demanen ajut per als altres 
i no els fa res demanar-ne per elles. Les dones utilitzen en major mesura que els 
homes els serveis sanitaris però amb menor satisfacció.  
 

Quant a les dones en edat reproductiva, la sobrecàrrega de feina fruit de la doble jornada 
laboral (municipal i reproductiva) de les dones i el pes de les responsabilitats domèstiques i 
familiars provoquen malalties i problemes de salut no reconeguts dins l’àmbit sanitari. I en 
cas de que ho siguin, moltes vegades són relacionades amb d’altres causes. 
 

Entre les dones grans les situacions d’aïllament també tenen molta incidència en qüestions 
de salut. I, tal com hem vist, moltes dones grans viuen soles a Les Afores de la vila.. 
 

És, per tant, important endegar un abordatge en termes de salut de la població 
amb perspectiva de gènere, que respongui a les diferents necessitats del cicle vital 
de les dones i a la pitjor qualitat de vida que entre elles es detecta. 
 

En relació a la satisfacció, les dones de Vilafranca del Penedès, destaquen la manca de 
recursos i les limitacions a nivell sanitari (infrastructures i personal insuficient , llargues 
llistes d’espera…). El problema més destacat al llarg de les entrevistes són les 
llargues llistes d’espera dels serveis sanitaris i les limitacions d’aquests per 
atendre les urgències: 

 
“A l’hospital tenim  llista d’espera i a vegades és molt  important” (Entrevista professional 
externa 3). 
 
“ El problema són les llistes d’espera” (Entrevista dona, associació 21). 
 
“ Caldria millorar el servei d’urgències” (Entrevista dona, associació 12). 

 

 
Des del Punt d’Informació, es realitzen tallers d’estils de vida saludable als Centres 
d’Educació Primària i Secundària de la vila, aquests són activitats educatives de promoció de 
la salut des d’una perspectiva bio-psico-social. Els continguts dels diversos tallers es 
concreten en: educació emocional, habilitats socials, salut buco-dental, nutrició, educació 
afectivo-sexual i autoestima. 
 
I.3.5.  Estils de vida, esports  
 

Un 40 % de les dones de la GTS Alt Penedès es declaren sedentàries enfront un 26 % dels 
homes. La taxa de sedentarietat de les dones de l’Alt Penedès se situa per sobre de 
la RSB, on tan sols el 27, 9% de les dones afirmen ser sedentàries. 
Tot i les xifres de sedentarisme, el percentatge de dones i homes actius al complex aquàtic 
de la vila, únic servei del qual disposem de dades desagradades per sexe, és molt similar. 
Del conjunt de persones abonades actives en data del 16 de juliol de 2010, el 54 % eren 
dones. 
 
Les dones sí practiquen esport, però la seva participació no es considera 
representativa ja que tenen poca presència dins l’esport competitiu i federat, dins 
de l’esport d’èlit i l’esport de masses. A tall d’exemple, en general, hi ha més 
dones que homes apuntats als gimnàs i piscines municipals. 
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GRÀFIC 31: Persones abonades actives al complex aquàtic de Vilafranca del Penedès, per 
edat i sexe, 2010. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
 
TAULA 65: Persones abonades actives complex aquàtic  16/07/10 

HOMES DONES 
00 – 15 
anys 

16 - 25 26 - 64 65 - 99 Total 00 – 15 
anys 

16 - 25 26 - 64  Total TOTAL 

31       31 26       26 57 

  313     313   271     271 584 

    948   948     1213   1213 2161 

      117 117       142 142 259 

6 40 227 1 274 9 42 280   331 605 

37 353 1175 118 1683 35 313 1493 142 1983 3666 

 
TAULA 66: Accessos complex aquàtic de Vilafranca del Penedès, per horari, edat i sexe, 
maig-juny 2010 

Sexe HOMES DONA 

Hora 
00 – 15 
anys 16 - 25 26 - 64 65 - 99 Total 

00 – 15 
anys 16 - 25 26 - 64 65 - 99 Total 

6 37 78 647 175 937 58 58 366   482 

7 3 64 510 131 708 2 38 585 45 670 

8 24 59 327 210 620 42 56 587 155 840 

9 111 275 1.305 562 2.253 142 244 2.691 752 3.829 

10 209 351 893 246 1.699 296 159 1.430 232 2.117 

11 172 387 972 190 1.721 167 186 819 121 1.293 

12 86 272 735 127 1.220 129 123 596 105 953 

13 13 281 1.385 50 1.729 32 145 1.224 126 1.527 

14 4 203 750 37 994 17 93 555 43 708 

15 20 311 960 36 1.327 20 182 1.468 86 1.756 

16 61 323 654 13 1.051 94 122 537 23 776 

17 1.078 395 1.012 8 2.493 1.312 359 1.163 31 2.865 

18 1.371 393 1.367 28 3.159 1.412 330 1.663 57 3.462 

19 594 557 1.640 56 2.847 602 638 1.921 56 3.217 

20 76 583 1.053 32 1.744 56 436 801 14 1.307 

21 1 192 430   623 3 61 202 8 274 

22   8 18   26   1 14   15 

Total 3.860 4.732 14.658 1.901 25.151 4.384 3.231 16.622 1.854 26.091 

 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 106 

 
“Des de la Regidoria d’Esports no hem realitzat cap acció concreta, però l’oferta esportiva està 
plantejada per tal que hi puguin participar ambdós sexes en igualtat de condicions” (Entrevista 
Tècnic 23). 

 

L’activitat esportiva i la pràctica de l’activitat física és encara un espai que presenta notables 
diferències de participació entre els sexes. La igualtat en participació encara és un objectiu 
a assolir. A Vilafranca del Penedès es perceben diferències en la pràctica dels diversos 
esports i la necessitat de donar suport als esports d’equips de dones: 

 
“A les ofertes esportives la distribució entre nois i noies o nens i nenes és molt clara: el futbol és 
una activitat bàsicament masculina. El patinatge, la gimnàstica i la rítmica són bàsicament 
femenines. En canvi, la natació, l’atletisme i el bàsquet estan més equilibrats. Hi ha el Club Esportiu 
Xamba, una entitat de bàsquet femení. De les activitats ofertades des de l’Ajuntament, un 40 % 
són dones i la resta homes. D’entre la gent gran la majoria són també dones. No s’ha valorat ni 
registrat els horaris que fan homes i dones” (Entrevista Tècnic 23). 
 
“ En els esports hi ha discriminacions sobretot en les expectatives dels pares i mares. Encara tenen 
en ment que el futbol és cosa de nens. En el cas de les nenes, mai és iniciativa dels pares fer 
futbol. Sempre són elles que ho demanen. En els nens sí” (Entrevista home, associació 17). 
 
“Els esports estan molt sexuats. Caldria introduir més nens a la dansa o bé promocionar altres 
esports alternatius mixtes i no sexuats” (Entrevista dona, associació 21). 

 

La participació de dones en entitats esportives locals és inferior que la dels homes, fet que 
també es reflexa, tal com hem vist a l’apartat sobre participació, en l’ocupació femenina de 
càrrecs de responsabilitat en les mateixes. 
 

 
I.3.6. Drogodependències 
 

La vila compta amb un Centre d’Assistència i Seguiment de les Drogodependències d’àmbit 
supramunicipal i el 30 de setembre de 2010 s’ha presentat el pla INDROGS: Pla de 
Drogues de Vilafranca del Penedès, aprovat pel Ple Municipal el passat mes de juny. 
Malgrat el procés d’elaboració del pla INDROGS ha estat del tot participat, no ha comptat 
amb la participació de la Regidoria del Pla x la Igualtat. I, cal dir, que en el text marc 
resultant hi manca la perspectiva de gènere. 
Tal com senyal el tècnic del CAS de Drogodependències de la Mancomunitat Penedès 
Garraf: 
 

“Al CAS no tenim dades segregades per sexe, però a nivell de Vilafranca del Penedès es 
repeteixen les dades del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD)” (Entrevista, professional extern 3). 
 
GRÀFIC 32: Nombre d’incautacions a Vilafranca del Penedès, 2007-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès, 
 

Tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra coincideixen en la tranquil�litat de Vilafranca 
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0 20 40 60 80 100 120 140

Cocaïna

Haichís

Marihuana

Éxtasis

Heroïna

2008

2007



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 107 

present en els decomissos és el cànnabis i, a molta distància, la cocaïna. La presència de 
cocaïna és molt baixa, així com l’ús per via parenteral. El nombre de positius d’alcohol no 
està per sobre de la mitjana però sí l’alta graduació d’aquests positius. 
 

Tot i així, diversos estudis europeus i espanyols mostren que els nivells de consum en el 
nostre país entre nois i noies són alts i cada cop es donen entre edats més joves. 
Tanmateix, el patró de consum podria estar canviant en aquest col�lectiu, passant del patró 
mediterrani (consum abusiu continuat durant tota la setmana, sovint sense borratxera o 
esporàdica) al nordeuropeu (caps de setmana i en excés, arribant a la borratxera, sovint 
buscada). També s’observa una tendència a la igualtat entre ambdós sexes47: 
 

“Pel que fa als  consums adolescents, en les noies ha baixat l’edat d’inici. Les noies presenten 
consums més compulsius i impulsius. Es podria dir que s’està masculinitzant el consum de drogues 
en els dos sexes. Per exemple, les intoxicacions, les borratxeres, abans eren dels homes. Ara les 
noies comencen a fer intoxicacions importants” (Entrevista, professional extern 3). 

 
Any rera any augmenten els nous casos de consum problemàtic  a la Vila(2008= 130 nous 
casos48). Les demandes de tractament del darrer any, proporcionalment similars a anys 
anteriors, són majoritàriament per addicció a l’alcohol (60) seguit per la cocaïna (47) i 
menys volum per la heroïna (12) i el cànnabis (5). No s’han registrat demandes per 
substàncies exclusivament d’ús en l’oci nocturn (drogues de disseny, speed, LSD, GHB…). 
Els casos de tractament per alcohol corresponen a la  població adulta d’entre 35 i 50 anys, i 
de cocaïna a partir dels 25 anys. La franja més alta de casos de consum problemàtic se 
situa entre els 30 als 39 anys, els quals concentren un total de 50 nous casos.  
 

“Un 80 % dels casos que atenem en drogodependències són homes. Les dones venen més per 
dependències a substàncies depressores: ansiolítics, heroïna, alcohol…Amb la coca, la diferència 
entre sexes és molt gran. Amb la heroïna i l’alcohol els patrons estan més equilibrats. En consum de 
tabac, per primera vegada les dones superen als homes. ” (Entrevista, professional extern 3). 
 
“Des del Cas no fem atenció en temes de trastorns alimentaris. Crec que els homes peten més en 
drogues i les dones peten en trastorns alimentaris” (Entrevista, professional extern 3). 

 
 GRÀFIC 33: Històries clíniques obertes al CAS per sexe, 2008.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Memòria CAS Mancomunitat Penedès-Garraf, Memòria d’Activitats 2008 
 
 
En relació a les demandes i observacions explicitades per la ciutadania de Vilafranca del 
Penedès en relació al consum de drogues a la vila, es destaca: 
 

                                            
47 Fernández S., Nebot N., Jané M., Evaluación de la efectividad de los programas escolares de 
prevención del consumo de tabaco, alcohol y cananbis: ¿qué nos dicen los metaanálisis?. Revista 
Española de Salud Pública 2002: 76(3); 175-187. 
48 Informació extreta del Pla Municipal de Drogues de Vilafranca del Penedès, 2010. 
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� Des de l’àmbit educatiu trobem la demanda d’un protocol de detecció, actuació 
i/o derivació dels casos de consum problemàtic de drogues. L’equip docent 
sol�licita un sistema de registre que permeti observar l’evolució del consum i les seves 
incidències any rera any. En aquest punt  caldria afegir la necessitat d’incorporar un 
registres amb dades segregades per sexe i la introducció de la perspectiva de gènere en 
l’anàlisi de la informació. 

 

� Des de les famílies es reclama més activitats de prevenció pels fills i les filles i es 
ressalta la necessitat de més assessorament. 

 

� Des de l’àmbit sanitari, en la majoria de casos de tractament de Salut Mental en 
persones adultes també existeix consum problemàtic de substàncies (patologia dual). 

 

De d’ Urgències Hospitalàries es comenta que les intoxicacions per consum de 
substàncies estan relacionades amb intent d’autòlisi amb psicofàrmacs: dones  a partir 
dels 35 anys o amb l’alcoholsime: homes amb altres trastorns.  
 

� Des de l’àmbit laboral, es destaca la presencia de consum d’alcohol, cànnabis i cocaïna 
en especial en determinats gremis: construcció, hostalera i indústria.  

 
Quant a l’àmbit de nit, l’oci nocturn a la vila és principalment comercial a excepció d’algun 
local que ofereix programació estable i més alternativa. Ha augmentat el consum d’alcohol i 
drogues en la via pública en zones molt focalitzades sobretot entre aquella joventut que 
rebutja l’oci comercial o que no tenen edat per consumir dins els locals d’oci nocturn i pels 
preus de l’alcohol dels locals. 
 

“Els joves immigrants no estan produint innovacions en els consums ni en les formes de festa.  
Les úniques noies immigrants que es visualitzen en els escenaris d’oci nocturn són les dones sud-
americanes” (Entrevista, professional extern 3). 

 
Des del procés participatiu es destaca la manca d’oferta d’oci nocturn variada, alternativa o 
de música en directe. Hi ha la percepció de que molta joventut marxa “de festa” fóra de 
Vilafranca (Sitges, Barcelona i entorns). També es fa referència a la manca d’un espai 
polivalent adequat d’ús per la realització d’activitats nocturnes per part d’entitats. 

 
  

I.3.7. Salut sexual i reproductiva 
 

A Vilafranca del Penedès està ubicat el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(PASSIR).Els principals serveis que ofereix el PASSIR són: interrupcions voluntàries de 
l’embaràs, orientació i formació sobre sexualitat i planificació familiar, revisions regulars, 
atenció maternoinfantil, detecció i atenció ales ETS, entre d’altres. 
 

Segons la informació qualitativa obtinguda  ales entrevistes, destaquem: 
 

� El perfil de les usuàries del servei és sobre tot dones en edat fèrtil (16 a 50 anys) i les 
dones que tenen la menopausa. 

� Les demandes principals s’adrecen vers: interrupcions voluntàries de l’embaràs, 
informació sobre anticonceptius, revisió ginecològica i realització regular de mamografies 
preventives entre els 50 i els 64 anys. 

� Les dones continuen sent les responsables de la contracepció i de la planificació familiar. 
� S’ha donat un increment de dones usuàries migrades, sobretot provinents del Marroc,  

les quals sobretot assisteixen al PASSIR en relació a les gestacions. 
 

“Al PASSIR tan sols venen dones fent demandes d’anticonceptius, sobre molèsties vàries i per 
revisions, citologies. Sobretot detectem la manca d’informació sanitària de les dones marroquines. 
D’altra banda, és molt complicat entendre’s amb elles. Crec que no entenen el valor del que 
estan utilitzant, per a elles, tot són urgències No valoren tot el que valen les visites, sempre és el “ 
ahora mismo” (Entrevista professional externa 2). 

 
I.3.8. Salut i associacionisme  
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Existeixen associacions i/o entitats a la vila que supleixen les mancances del sistema social i 
sanitari les quals ofereixen suport a persones malaltes i a les seves famílies. 
Com a entitats formades majoritàriament per dones i que  treballin la salut de les dones de 
forma més específica trobem: 
 

� La Ginesta: treballen individualment i grupal amb dones que han tingut o tenen 
càncer de mama. 

� Associació Lambrusca: ofereixen suport a persones amb alzheimer i a llurs 
famílies. 

� La Lliga reumatològica: donen assessorament i teràpia de grup a persones i 
famílies on hi ha alguna malaltia reumatològica o fibromialgia. 

I.3.9. VALORACIONS DE LA CIUTADANIA VILAFRANQUINA 
 

El 71 % de les 30 persones que han respost a la pregunta “Creus que la salut pública té 
suficientment en compte les característiques de salut de les dones? contesta amb un  sí. Els 
arguments argüits per 29 % restant queden il�lustrats en els següents extrets: 
 

“Queda per treballar el tema de la salut amb perspectiva de gènere: La mortalitat i les formes 
d’emmalaltir diferenciades entre homes i dones. I, és clar, també els diagnòstics” (Entrevista 
Tècnica 22). 

 
“ Manquen serveis, hi ha massa cues d’espera, necessitaríem unes urgències més ràpides ” 
(Entrevista dona, associació 1). 
 
“ Les demandes de dones i homes es tenen en compte per igual, però la perspectiva de gènere i 
el  fet diferencial no estan incorporats en l’àmbit de la salut. A tall d’exemple, les simptomatologies 
d’infart són diferents entre homes i dones. L’accés a la salut pública és universal, però no es té en 
compte l’especificitat de gènere” (Entrevista Tècnica 28). 
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CONCLUSIONS I ORIENTACIONS 
 
 
A. CONTEXTUALITZACIÓ         
 
� Vilafranca del Penedès és el municipi més poblat de l’Alt Penedès, amb una extensió de 
19,86 Km2 i una densitat de 1.990 hab/Km2. La Vila està distribuïda en vuit barris: l'Espirall, la 
Barceloneta, el Molí d'en Rovira, la Girada, el Poble Nou, el Centre, Sant Julià i Les Clotes. 
 

� La variació poblacional en els darrers  10 anys ha estat força constant, fins assolir la població 
total actual de 39. 000 habitants: 19. 607 dones (el 50. 27%) i 19.393 homes (el 49.73 %). Aquest 
creixement s’explica a partir de tres components de pes desigual: el flux immigratori de 
població estrangera, els trasllats residencials metropolitans i el creixement vegetatiu, esperonat 
per l’arribada de població estrangera però també per l’increment de fecunditat de la població 
autòctona.  
 

� El gruix majoritari de la població se situa entre els 25 i els 49 anys, és a dir, entre la població 
adulta-jove. D’altra banda, existeix un important pes de població infantil de 0 a 9 anys, element 
que indica una elevada taxa de natalitat. 
 

� Respecte a anys anteriors, es detecta una lleugera tendència la disminució del pes de la 
joventut respecte el total de població:  la pèrdua de representació ha estat de 7,38 punts en 13 
anys, força elevada. Es pot deduir que hi ha un cert abandonament del municipi per part de les 
primeres edats adultes la qual cosa podria respondre a la manca de centres universitaris a la 
vila.  
 

� La Vila presenta un índex de sobreenvelliment superior al de l’Alt Penedès i al de Catalunya: 
en la població envellida de Vilafranca del Penedès predominen les persones d’edat 
avançada.  L’any 2009 l’índex de sobreenvelliment de les dones se situa 9 punts per sobre al 
dels homes. Entre les persones de 85 anys i més, les dones signifiquen el 69,46%, proporció que 
constata l’actual tendència a la feminització de la vellesa. 
 

Gairebé el 60% de la població es concentra als barris de l’Espirall, el Poble Nou i Sant Julià, la 
proporció de dones i homes entre els vuit barris de La Vila és força equilibrada. Tot i així trobem 
un  major nombre de dones grans que viuen a les Afores, on es concentra bona part de la 
població major de 65 anys (el 43,30%). 
 

EL SAD de Vilafranca del Penedès cada vegada rep més demandes.  Es detecta que del total 
de persones majors de 65 anys que fan ús del servei de teleassistència, únic servei del SAD que 
disposa de dades segregades per sexe, el 78, 6% són dones: 
 
� Actualment, la vila compta amb 14.935 llars i 16.551 habitatges. El 81,5% de les llars 
unipersonals estan en mans de dones i presenten dos perfils generalitzats: aquelles formades per  
dones separades o divorciades amb fills o filles al seu càrrec (el 38,3% de nuclis monomarentals) 
o bé llars formades per dones grans vídues. 
 

Amb les dades anteriors cal parar atenció en els factors de mobilitat, dependència i aïllament 
de les dones grans que viuen soles a Les Afores  i repensar si cal reforçar el transport públic o 
altres recursos i serveis de proximitat de les seccions de La Vila amb major nombre de població 
depenent. 
 

� Tan a Vilafranca del Penedès en concret com a la comarca en general, la renda familiar se 
situa per sota la mitjana catalana. Caldrà atendre a si es produeix l’evolució de les rendes que 
ha sofert Catalunya i, especialment, al risc de pobresa relativa de les dones grans que viuen 
soles. 
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� L’any 2009 el 18,6% de la població era estrangera, repartida entre més de 90 nacionalitats, si 
bé amb una presència preponderant de persones marroquines; Un 40% aproximat de tota la 
població estrangera. 
 

El fenomen migratori  aporta dones i homes en proporcions similars. A l’actualitat, del conjunt 
de persones amb nacionalitat estrangera, el 44, 72 % són dones. Els casos a destacar són 
Ghana i el Marroc, amb un 77 % i un 60,52 % d’immigració masculina respectivament. 
 

Les pautes d’immigració del Magrib i Llatinoamèrica difereixen entre sexes; en el cas del 
Magrib, els homes sovint immigren primer, i la resta de la família immigra un cop l’home ha 
legalitzat la seva situació. En contrast, aproximadament la meitat de les persones provinents de 
Llatinoamèrica són dones. En aquest cas, són elles qui emigren primer per cercar feina a l’àmbit 
domèstic.  
 

La major part de les 3.184 dones estrangeres que resideixen a la vila es troben ocupades en el 
treball submergit d’hostalera i de cura de persones (infants i gent gran). 
 

Des d’una vessant més qualitativa, les principals preocupacions del personal tècnic municipal i 
la ciutadania s’adrecen a les dones immigrades de nacionalitat marroquina i, en concret, se’n 
destaquen les necessitats formatives i el seu empoderament 
 
 
B. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
Els àmbits de treball per avançar envers la igualtat entre dones i homes  prioritzats tant pel 
personal tècnic i polític del consistori com per la ciutadania de La Vila són: l’Educació i la 
Coeducació, el Treball i la Violència Masclista. Per aquest ordre, en ambdós grups. 
       
C. IMPULS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE     
 
CONCLUSIONS 
 
� Vilafranca del Penedès compta amb una important trajectòria de treball en polítiques 
d’igualtat: l’any 1996 crea el Pla per la Igualtat amb l’objectiu d’introduir de forma transversal 
l’equitat de gènere a les polítiques públiques municipals.  
 

� La presència de dones a la vida política vilafranquina ha anat augmentant  
progressivament. Tot i així, a l’actual escenari polític no s’arriba a una proporció quantitativa 
equilibrada. Des de 1979, cinc homes han exercit d’alcalde a Vilafranca del Penedès. Mai una 
dona. 
 

� En la distribució del personal tècnic del consistori s’observa certa segregació horitzontal: una 
concentració molt elevada de dones a l’àrea de Serveis a les Persones (74,3%) i d’homes a 
l’àrea d’Acció Territorial i Via Pública (76,6%). De la distribució sexuada dels  grups professionals i 
de la diferència sexuada entre les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat, se’ns deriva 
una diferència important en el sou que cobren  homes i dones. 
 

Les mesures per conciliar vida laboral i familiar són sol�licitades en la seva majoria per dones: al 
llarg de l’any 2009, 29 treballadores han sol�licitat reducció de jornada per cura legal de 
criatures. Cap home 
 

� En el grup de personal temporal, el qual  suposa un 28,4% del personal total, la presència 
de dones és molt superior: un 71,6%. La precarietat laboral(en forma d’incertesa contractual) 
recau més sobre les treballadores que sobre els treballadors de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 

� La coordinació formal i regular entre les diverses àrees del consistori és quasi inexistent, no 
s’hi dedica cap espai específic ni existeix cap mecanisme de coordinació formal. 
 

� Repetidament, al llarg del treball de camp d’aquesta diagnosi, s’ha fet referència a la 
manca de recursos humans i materials  i a la poca partida pressupostària assignada a la 
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Regidoria del Pla x la Igualtat. Tan sols el Projecte de Lleis de Barris i la mateixa Regidoria del  Pla 
x la Igualtat disposen d’un pressupost específic per a promocionar les polítiques d’igualtat. 
 

Únicament quatre direccions d’àrea o serveis afirmen haver realitzat una acció o mesura 
específica per fomentar la igualtat entre homes i dones  en els darrers dos anys: El Pla Vila Jove, 
Llei de Barris, el Servei de Foment de l’Ocupació i Ràdio Vilafranca.  
 

Es detecta un buit formatiu en termes de perspectiva de gènere entre el personal tècnic i polític 
de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 

L’opinió generalitzada entre l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vilafranca és que la 
transversalitat de les polítiques d’igualtat no és una qüestió de pressupost sinó de compromís 
polític amb aquest model de treball i de disponibilitat tècnica per poder canviar-ne la cultura. 
 

� A banda del programa mensual “En Clau d’Igualtat” ni a Ràdio Vilafranca ni a Penedès 
Televisió  trobem un espai adreçat a la igualtat entre homes i dones o bé a fomentar la 
conciliació o la corresponsabilitat.  
 

� Tot i que el 79 % del personal tècnic entrevistat diu utilitzar un llenguatge no sexista ni 
androcèntric, el 100 % afirma seguir exclusivament criteris intuïtius, “de pura lògica”.  
 

� Les dades dels estudis, informes o memòries elaborades des del consistori generalment no es 
presenten segregades per sexe: no reflecteixen la població masculina i femenina com a tals 
sinó que presenten a la població vilafranquina “en general”. Aquest buit, a banda de dificultar 
la diagnosi de gènere, pot contribuir a invisibilitzar tendències de gènere determinants i dades 
significatives respecte les necessitats i desitjos diferenciats d’homes i dones així com l’impacte, 
també diferenciat, de les polítiques públiques municipals. 
 

� En relació a la visibilitat de les polítiques de gènere endegades des del Pla per la Igualtat, 
se’n destaca la necessitat d’ampliar-ne la difusió així com de positivitzar la imatge que 
d’aquestes en reben la resta de treballadores i treballadors:  
 

� La crisi econòmica actual està colpejant durament Vilafranca del Penedès i la resta de la 
comarca. Al parlar dels indicadors de risc de pobresa es pot veure com alguns de  significatius 
tenen a la Vila uns valors més desfavorables que el conjunt català.   
 

Al llarg del 2009 trobem un  augment del 37, 5% de la demanda a Serveis Socials respecte l’any 
anterior, les dones representen el 65, 3% de les persones usuàries. També cal destacar 
l’important augment de sol�licituds de la RMI, com a reflex de l’agreujament de la problemàtica 
social La Vila. 
 

� Pel que fa al nombre total de persones beneficiàries del Servei Públic de Cessió Temporal 
d’Habitatge, predominen les dones amb força diferència: el 63 % de les persones adultes que 
en fan ús són dones, essent el perfil majoritari el de família monomarental amb fills/es a càrrec. 
 
ORIENTACIONS 
 

� Fer de l’organització municipal un model de bona pràctica en la igualtat de gènere a La 
Vila. Impulsar la igualtat de gènere des de la pròpia estructuració i distribució del personal 
tècnic. 
 

� Crear un espai, una estructura organitzativa transversal i operativa amb una representació 
de totes les àrees de l’Ajuntament, per tal de coordinar el Pla per la Igualtat.  
 

� Sensibilitzar i formar al personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Vilafranca en la 
perspectiva de gènere i en termes d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 
 

� La  discontinuïtat en l’ús del llenguatge no sexista o inclusiu evidencia la necessitat  d’un 
protocol o llibre d’estil per a l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge. 
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� Sol�licitar que les dades recollides o generades des del consistori es presentin desagrades 
per sexes. Entendre a les dones de La Vila com el 50. 27% de la població, visibilitzant-ne les 
situacions i condicions de vida diferenciades. 
 

� Gestionar els usos públics del temps de manera socialment responsable, amb mesures com 
ara que tots els actes promoguts per l’Ajuntament, en general, no finalitzin més tard de les 21 
hores o que per les convocatòries de reunions es fixi l’hora d’inici i l’hora de finalització. 
 

� Pel que fa a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, una de 
les demandes més reiterades entre el personal tècnic i la representació sindical, és el Pla 
d’Igualtat d’Empresa. 
 
 

D. VIOLÈNCIA MASCLISTA          
 
CONCLUSIONS 
 

� Vilafranca del Penedès disposa d’ un Servei d’Atenció a Víctimes de Violència Masclista 
multidisciplinari d’atenció individual especialitzada, jurídica, psicològica i grupal per a les dones. 
Aquest Servei forma part de la Comissió Tècnica contra els Maltractaments, també integrada 
per representants de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra; l’ Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès; els  Serveis Socials de Vilafranca i l’Alt Penedès; el Centre d’Atenció Primària i l’ ASSIR 
de d’Institut Català de la Salut; el Col�legi d’Advocats; Creu Roja Vilafranca i l’Associació 
Jurídica Themis. 

 

Malgrat existeixen recursos suficients per donar una resposta integral, cal revisar la coordinació 
entre aquests per evitar buits en la prevenció i detecció de casos de violència masclista. 
 

� En conjunt, no es disposa d’una informació integrada de les situacions de violència 
masclista a la Vila, fet que en dificulta l’abordatge integral. Les dades estadístiques sobre els 
casos de violència sovint es solapen dificultant-ne l’obtenció d’estadístiques i dades precises. 
 

Des de l’àmbit sanitari hi ha una baixa detecció dels casos de violència domèstica. 
 

� L’entorn rural de la Vila, “on tothom es coneix” s’identifica  com a obstacle alhora de 
denunciar o d’ utilitzar els serveis locals existents: és probable que els casos atesos signifiquin 
una petita part dels casos reals de violència masclista. 
 

� La manca d’accés a l’ habitatge i el context macroeconòmic de crisi es llegeixen en termes 
de barreres en el procés de recuperació de les dones víctimes de violència. 
 

� Des del Casal x la Igualtat s’ha endegat el treball per implicar als homes en la lluita contra la 
violència masclista en base a formació en noves masculinitats. 
 

� Una de les àrees prioritzades per les persones entrevistades (pel 98 % del personal tècnic i 
pel 68 % de la ciutadania entrevista) és treballar la prevenció de la violència masclista des del 
sistema educatiu. 
 
 

ORIENTACIONS 
 

� Revisar el funcionament de la Comissió Tècnica contra els maltractaments així com el  treball 
conjunt entre les entitats i recursos membres. 
 

� Idear un sistema per disposar  d’una informació integrada i integral de les situacions de 
violència masclista que es donen a la Vila, compartida i generada pels diversos serveis que 
composen la Comissió Tècnica. 
 

� Millorar el coneixement de possibles situacions de violència masclista entre població 
estrangera i adaptar l’abordatge integral de la violència masclista a les diverses realitats de les 
dones migrades; incloent-hi la diferències culturals, religioses i de classe social. 
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� Reforçar la detecció de casos de violència masclista des de l’àmbit sanitari.  
 

� Des de la mateixa Comissió tècnica contra els Maltractaments s’apunten les següents 
recomanacions: Cercar vies per implicar els estaments judicials d’àmbit comarcal a la Comissió 
i dotar de formació contínua al personal dels serveis membres de la Comissió Tècnica contra els 
Maltractaments així com a la resta de personal tècnic d’aquests.  
 

� Formar als mitjans de comunicació local sobre com donar informació sobre els casos de 
violència masclista amb efectes realment informatius i de sensibilització activa. 
 

� Crear un servei per a infants que han viscut o viuen situacions de violència. 
 

� Implicar les diverses àrees de l’Ajuntament de Vilafranca en la lluita contra la violència 
masclista, a excepció de l’Oficina Tècnica de Joventut la qual ja hi treballa activament. 
 

� Incorporar la coeducació com a valor transversal en els centres educatiu de la Vila, com a 
política prioritària en la prevenció de la violència de gènere. 
 

� Seguir treballant sobre la construcció i elecció de parella així com en la prevenció de 
relacions abusives amb la joventut vilafranquina. 
 
 
E. PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA   
 

CONCLUSIONS 
 
� Vilafranca del Penedès disposa d’una  gran diversitat i riquesa d'entitats i associacions que 
conformen un actiu i fort teixit associatiu. Actualment a Vilafranca trobem unes 300  
associacions o entitats  inscrites en el registre. 
 

� El 44% de la població de la Vila pertany a alguna entitat o associació. Malgrat no disposem 
de dades desagradades per sexe sobre els índexs d’associacionisme, les dones es troben 
infrarepresentades en les presidències del teixit associatiu, tan sols el  33% de les entitats estan 
presidides per dones. 
 

La tradició i els rols sexuals estan presents en la majoria d’entitats, donat que aquelles 
associacions més relacionades amb la funció reproductiva i de cura, principalment les d’ 
àmbits social, educatiu o sanitari, són presidides per una majoria de dones; Mentre que altres 
de caràcter més competitiu o que requereixen de més representació institucional (esports, 
cultura…) són exercides en major grau per homes.  
 

� Es espais cedits des del Casal per la Igualtat faciliten la creació i manteniment des xarxes 
informals entre dones. 
 

� En l’actualitat no existeix a  la vila una associació que s’adreci a treballar  per les necessitats 
estratègiques de les dones, si bé, existeixen dues associacions de dones.  
 

� El consistori compta amb el Consell Municipal per la Igualtat, l’objectiu del qual és fer 
efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones en les polítiques públiques del municipi. El 
Consell Municipal x la Igualtat està  format per 24 persones (2009), amb poca participació 
masculina: 21 dones i 3 homes.  

� En la distribució de la participació de dones i homes en els diversos Consells Sectorials 
Municipals es torna a reproduir la distribució sexuada per àrees: els homes són majoria en 
àmbits com esports o medi ambient i el treball educatiu i de cura segueix recaient en les dones 
(Consell Municipal Escolar i Consell de Serveis Socials). Aquesta segregació també es reflecteix 
en la participació de dones i homes als tallers i comissions organitzades des del consistori pels 
diversos processos participatius endegats fins el moment. 
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ORIENTACIONS 
 
� Incentivar la participació femenina a tot els àmbits i nivells associatius del municipi, la qual 
cosa permetria democratitzar les entitats i trencar amb els estereotips de gènere encara 
reflectits en el teixit associatiu de la Vila. 
 

� Mantenir i continuar promovent la generació de xarxes informals de dones. 
 

� Implicar als homes en el Consell Municipal per la Igualtat. Cercar vies per tal que el treball del 
Consell Municipal per la Igualtat arribi al conjunt de les entitats i associacions que hi participen i 
no tan sols a les persones representants que hi assisteixen. 
 

� Incorporar la perspectiva de gènere així com el criteri de paritat en els espais formals de 
participació endegats des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

� Incloure la perspectiva de gènere a les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions, incorporació que facilitaria la reflexió i el replantejament des del teixit  associatiu. 
 
 

F. REPARTIMENT DEL TREBALL I USOS DELS TEMPS     
 

CONCLUSIONS 
 
� La crisi ha afectat durament la Vila, amb una taxa d’atur registrat del 15,84% (agost de 2010), 
xifra per damunt de la comarca de l’Alt Penedès (13, 98%) i de la mitjana catalana (14,09%).  
 

Malgrat el context macroeconòmic actual ha tingut un impacte important sobre el sector de la 
construcció i, per tant, sobre els homes, l’atur femení a Vilafranca (16,69%) continua sent superior al 
masculí (15,17%); situant-se per sobre de les taxes d’atur femení de nivells territorials superiors.  
 

Entre les dones, el grup d’edat que presenta major presència a l’atur es troba entre els 30 i 40 
anys, edat reproductiva. La distribució de l’atur femení, denota, entre d’altres factors, la manca 
de serveis per a la conciliació de la vida familiar i laboral o bé que la corresponsabilitat encara 
dista d’haver-se assumit. 

Quant a la població d’origen estranger, l’atur masculí (71, 58%)  és força superior al femení (28, 
42 %). Però molt sovint les estadístiques duen a engany: moltes dones migrants  no declaren la 
disposició de treball en l’esfera laboral. D’altra banda, el treball de cura o d’hostaleria, 
majoritàriament exercit per dones migrades, s’ubica molt sovint dins del mercat negre; La  
majoria de dones migrants treballen sense contracte, en treballs poc reconeguts, ubicats en 
l’àmbit privat i domèstic. Aquesta situació dificulta tant la regularització com l’organització 
social de les dones.   

� Les assignacions de rols de gènere es tradueixen en una important segregació horitzontal en el 
mercat de treball : s’ observa un clar predomini de l’ocupació masculina en els sectors de la 
indústria, la construcció i l’agricultura, així com  una forta feminització  dels sector educatiu, 
sanitari i de serveis socials i personal domèstic.  

Les professions on hi ha més dones són aquelles que tenen menys oferta i que estan menys 
valorades i reconegudes socialment. 

Segons dades de l’Idescat l’any 2001, de la població anomenada “no activa” el 59,3% són 
dones “ocupades” el treball reproductiu: del total de persones de Vilafranca del Penedès que 
es dediquen al treball reproductiu, el 98, 3% són dones. 

L’existència d’un sostre de vidre, la necessitat d’una gran dedicació per ser directiva, situa 
barreres per accedir als càrrecs directius i dificulta que moltes dones puguin ocupar aquestes 
posicions per manca de compatibilitat amb les seves “responsabilitats” domèstiques i familiars: 
de les persones que ocupen càrrecs directius a Vilafranca del Penedès, tan sols un 29 % són 
dones.  La relació del nombre d’homes formats a l’escola d’emprenedoria Àgora amb el 
nombre d’empreses consolidades per homes és del 72 %. Aquesta mateixa relació per  a les 
dones és del 43%, quasi la meitat.  
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Tot i que des de  Vilafranca del Penedès s’han endegat accions i projectes adreçats a la 
igualtat d’oportunitats en el mercat de treball, manca una política global que impliqui a tots els 
agents socials i econòmics. 

� Quant als usos dels temps, el 68 % de la població ocupada de la Vila  treballa entre 36 i 40 
hores setmanals. En el 64 % de les llars de Vilafranca la dona és la persona encarregada de la 
neteja i manteniment de la llar, enfront l’ 1% d’homes que es fan càrrec d’aquestes tasques 
(per sota de la mitjana de la província de Barcelona). 

La persona que es fa càrrec dels membres de la llar, de les persones malaltes o amb 
discapacitat són majoritàriament les dones, en el 52% dels casos. 

En relació a la disponibilitat de temps lliure destaca el fet que un 31% de les persones diuen 
disposar-ne de poc. És evident que aquesta dada caldria analitzar-la tenint en compte les 
variables sexe i edat. 

Existeix una distribució de l’oci de la gent gran de La Vila diferenciada entre homes i dones. Les 
opcions de les dones grans  reflecteixen la seva preocupació per la salut  i una major necessitat 
d’espais formals per treballar-la ja que no disposen d’aquests en el seu dia a dia.  

No tenim informació diferenciada per sexe sobre les demandes i opcions d’oci de les noies i 
nois de Vilafranca del Penedès per tal de valorar-ne la cobertura. 

 
ORIENTACIONS 
 

� Sensibilitzar la població femenina vers la seva autonomia econòmica, social i personal. 
Promoure iniciatives d’apoderament de les dones en un context rural com és el de la Vila. 
 

� Continuar amb la promoció de polítiques actives d’ocupació adreçades a superar la 
segregació del mercat de treball a Vilafranca del Penedès. A tall d’exemple, senyalem el 
projecte endegat  Igualem, el qual cerca desnaturalitzar l’assignació estereotipada de feines 
en funció del sexe. 
 

� Promoure la corresponsabilitat entre els homes respecte a les tasques domèstiques i de cura, 
seguint treballant en clau de noves masculinitats. 
 

� Apostar per les mesures de conciliació de les vides familiar i laboral en base a les necessitats i 
demandes recollides: la manca de corresponsabilitat a la llar, la insuficiència de serveis de 
proximitat i els horaris d’aquests, la creació d’espais i serveis familiars… 
 

� Seguir treballant per evitar que el treball domèstic i de cura, protagonitzat en la seva majoria 
per dones migrants, se submergeixi encara més. Aquí cal destacar el projecte Emergim, el qual 
treballa per la regularització i professionalització dels serveis de neteja i d’atenció a la llar. 

 

Incorporar accions ocupacionals específiques per a les dones migrades del municipi. 
 

� Generar mesures de sensibilització en clau d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones  
adreçades a l’empresariat vilafranquí.  
 

� Facilitar eines per l’alfabetització digital de les dones grans i de les dones migrants. 
 

� Incorporar l’aportació del treball reproductiu a l’anàlisi econòmica de la zona. 
 

� Generar vies d’apropament als interessos i expectatives d’oci de les noies i nois de la Vila de 
forma diferenciada per tal d’assegurar-ne una millor cobertura. 
 
 

G. COEDUCACIÓ, FORMACIÓ I PRODUCCIÓ CULTURAL      
 

CONCLUSIONS 
 
� En el conjunt dels centres educatius, al llarg del curs 2009-2010, s’han matriculat 7.041 
alumnes. El pes més important d’alumnat matriculat correspon a l’Educació Primària amb una 
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davallada de l’alumnat inscrit a Educació infantil: la baixada del nombre de naixements que va 
començar a constatar-se el darrer trimestre de l’any 2008 a Catalunya, comença a notar-se a 
Vilafranca.  
 

En relació a les places disponibles per nombre de criatures menors de 6 anys, des de  les Llars 
d’Infants municipals se n’ofereixen 371 i des dels Centres d’Educació infantil, 1425. Si tenim en 
compte que l’any 2010 la població total de 0 a 3 anys és de 2001 criatures (993 nenes i 1.008 
nens) es conclou que existeix un buit important d’ oferta de llars d’infants al municipi. 
 

Al llarg del curs 2009-2010 s’han produït a les escoles i instituts de La Vila un total de 277 
incorporacions tardanes i de 253 baixes. La previsió és que, cap a final de curs, s’incrementessin  
el nombre de baixes. 
 

� L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb la comissió d’absentisme escolar  i 
d’un Protocol d’Absentisme Escolar , on no hi queda inclosa la perspectiva de gènere. 
 

� No existeixen dades segregades per sexe sobre les eleccions optatives a l’ESO i al Batxillerat. 
Aquesta dada ens podria apropar informació sobre les tendències diferenciades entre noies i 
nois i sobre la incipient separació professionalitzadora que ja es dóna en aquestes edats. 
 

� Quant al nivell d’instrucció de la població, trobem més persones sense cap titulació 
escolar que  persones amb titulació universitària. Segons dades de l’Idescat de l’any 2001,  
el 15, 4% de la població vilafranquina no disposa de cap titulació enfront el 10 % de la 
població amb estudis universitaris. Malgrat les dades poden haver variat força des de l’any 
2001, d’aquestes se’n pot deduir que la població de Vilafranca del Penedès presenta un 
nivell d’instrucció mig-baix. 

 

Es dóna una concentració polaritzada de les dones en els nivells formatius més baixos i 
més alts la qual manté relació amb l’edat. El major nombre de dones universitàries no es 
tradueix en una major ocupació de càrrecs de responsabilitat en el mercat de treball per 
part d’aquestes. 
 

Segons dades de l’Idescat de l’any 2001, un 4,9% de la població vilafranquina no sap llegir 
ni escriure i, aquest és un fenomen feminitzat ja que el 59,6% de les persones analfabetes 
són dones. 

 

� En totes les àrees de l’Escola de Persones Adultes predominen les dones, les quals, 
en el seu paper tradicional de responsables de les tasques domèstiques, han viscut un accés 
limitat a la formació i al mercat laboral. 

 

L ’oferta de Formació Professional a La Vila segueix reproduint els estereotips tradicionals 
que encaminen noies i nois, dones i homes a sectors laborals ja definits d’entrada pels 
dictàmens de gènere. 

 

No disposem d’informació quantitativa segregades per sexe de l’alumnat de l’Escola d’Art 
Arsenal ni sobre els usos de la Biblioteca, informació necessària per adaptar les ofertes a 
les necessitats de tota la ciutadania.  

 

Dels 1.403 cursos inclosos dins l’oferta d’activitats i programes d’educació no formal o 
informal l’any 2009, cap versava sobre igualtat entre dones i homes o sobre coeducació. 
 

� La manca de domini de les eines informàtiques es converteix en una nova forma 
d’analfabetisme funcional i un element generador de desigualtats en l’accés a la informació. 
Un element reiterat tant pel personal tècnic com per la ciutadania és  la necessitat de 
formar a les dones grans i dones migrants en noves tecnologies com a eina d’integració i 
generadora d’oportunitats. 
 

� L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb un Consell Municipal Escolar, en el 
qual no hi participa cap persona responsable de la Coeducació. 
 
 

Cap dels centres educatius de Vilafranca del Penedès treballa de forma explícita la 
coeducació, ni a través de pràctiques puntuals ni com a projecte transversal. La percepció més 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 119 

generalitzada entre el personal tècnic entrevistat i la ciutadania, és que la dimensió 
coeducativa no està integrada als Centres Educatius de la Vila i que massa sovint es confon 
l’escola mixta amb l’escola coeducativa. 
 

Al llarg del treball de camp, es prioritza la sensibilització i formació del professorat en la teoria i 
pràctica coeducativa més que la incorporació de  noves accions o nous projectes a les escoles 
“ja prou sobrecarregades”. 
 

� Una forma de reflectir la visibilitat de les aportacions culturals, històriques, 
científiques o culturals de les dones és a través del nomenclàtor i dels noms dels 
equipaments a Vilafranca del Penedès. Dels 383 carrers, places, passatges i carreteres de 
La Vila, 132 duen el nom d’una persona. D’aquests, tan sols el 25, 7% duen nom de dona. 
D’altra banda, del 19 % d’equipaments que duen  nom de persona, tan sols 3 s’anomenen 
amb nom de dona. Així doncs, el reconeixement de les aportacions de les dones a través del 
nomenclàtor i dels noms dels equipaments, és força escàs a Vilafranca del Penedès. 
 
ORIENTACIONS 
 

� Sabem que les dones són les més perjudicades per la no existència de serveis suficients a la 
infància, buit que dificulta compaginar el treball remunerat i la criança de les criatures. En 
aquest sentit, cal parar atenció a la cobertura de llars d’infants i, en especial, de criatures de 
mares migrants. 
 

� Incloure la perspectiva de gènere al Protocol d’Absentisme Escolar i posar l’accent en el 
binomi sexe-gènere en les accions de prevenció i seguiment de l’absentisme escolar. Aquest és 
un fenomen amb un biaix de gènere important.  
 

� Generar vies d’apropament i seguiment de l’evolució dels índexs de segregació en la tria de 
les trajectòries formatives les quals més endavant es reformulen en desigualtats a nivell  
socioeconòmic.  
 

� Ampliar l’oferta docent dels cicles formatius per tal que s’adaptin a les habilitats i interessos 
de les noies vilafranquines. 
 

� Incloure una figura responsable de la coeducació i incorporar la perspectiva de gènere al 
Consell Municipal Escolar de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

� Sensibilitzar i formar al personal tècnic de l’àrea d’Educació en política i pràctica 
coeducativa. 
 

� Cercar la via per incorporar de forma explícita la dimensió coeducativa als centres educatius 
de La Vila sense que això impliqui una sobrecàrrega de feina pel professorat. 
 

� El fet de no contemplar les situacions i condicions de les i els adolescents des del prisma del 
sexe/gènere té implicacions sobre les polítiques d’educació amb l’adolescència 
extracomunitària. Les noies d’origen magrebí, força nombroses a la Vila, presenten dificultats 
culturals específiques per assolir nivells alts d’escolarització; I no se’n realitza un abordatge 
diferenciat. 
 

� Repensar la coordinació  de l’ Àrea de Cultura,  com a àrea que aglutina el major nombre 
d’associacions i entitats que ofereixen cursos formatius, amb l’àrea del Pla per la Igualtat per 
així possibilitar la incorporació de la perspectiva de gènere i la dimensió coeducativa a l’oferta 
formativa no reglada de la Vila. 
 
� Visibilitzar i reconèixer les aportacions de les dones a través del nomenclàtor i dels noms dels 
equipaments de Vilafranca del Penedès. 
  
      

H. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA VILA     
 
CONCLUSIONS 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 120 

 

� Els àmbits relacionats amb l’organització territorial es consideren temes desvinculats amb les 
polítiques de gènere o d’igualtat  per part del personal tècnic i de la ciutadania entrevistada.  
 

� El 76,6% del personal tècnic l’àrea d’Acció Territorial i Via Pública de l’Ajuntament de 
Vilafranca són homes. D’altra banda, no existeix un espai de coordinació entre aquesta àrea i 
la Regidoria del Pla per la Igualtat. 
 

� El Pla de Mobilitat 2010, com és habitual en els estudis, treballs, o altres tipus de produccions 
relacionades amb el territori, no adopta la perspectiva de gènere. Manca informació que 
evidenciï els factors territorials i de mobilitat que afecten més directament les dones.  
 

� Les dones, pels rols i activitats que desenvolupen, fan un ús dels espais de la Vila  més intens i 
diferenciat al dels homes: itineraris més circulars, majors desplaçaments dins del municipi, major 
ús dels recursos i serveis de proximitat o bé mobilitat amb càrregues com els cotxets de les 
criatures o els carrets de la compra. 
 

� Col�loquem l’èmfasi en la gran quantitat de persones grans, en concret de dones, que viuen 
soles a Les Afores així com en la seva accessibilitat als serveis i recursos municipals, en la seva 
majoria concentrats al Centre Vila. 
 

� D’entre les persones que fan mobilitat obligada per motiu de treball productiu, la majoria són 
homes. El major desequilibri home-dona es dóna en desplaçaments cap a fora de Vilafranca 
on el 68,2% són homes. Aquesta dada evidencia la tradicional realitat social, encara present a 
Vila, la qual assigna als homes el rol del cap de família (“bread winner”) i a les dones el treball 
reproductiu o domèstic i, per tant, no remunerat. 
 

� Segons el Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès 2010, en dia feiner homes i dones 
presenten un grau de mobilitat molt similar, mentre que en dissabte i festiu la mobilitat de les 
dones és superior : en dia feiner els homes es desplacen en major proporció per motius 
ocupacionals que les dones, les quals es desplacen majoritàriament per motius de cura i 
domèstics.  
 

� Les vilafranquines que treballen remuneradament ho fan majoritàriament a la mateixa Vila. 
Així, poden compaginar les tasques laborals amb el treball domèstic i familiar. Pels  homes no 
s’aplica aquest condicionant. 
 

� A La Vila es dóna un elevat ús del vehicle privat enfront un ús molt baix del transport públic. 
L ’any 1995,  el 80 % dels conductors de cotxes eren homes. 
 

� Les dones, a conseqüència de les tasques reproductives que desenvolupen, acostumen a fer 
un nombre més elevat de desplaçaments interurbans a peu o en transport públic. La 
insuficiència de transports públics interurbans al municipi afecta més directament a les dones. 
 

� Es detecta la necessitat de millorar la il�luminació de vàries zones i carrers per aportar major 
seguretat. 
 

� Destaquen forces indrets on les voreres són massa estretes i dificulten l’accessibilitat, sobretot 
de persones de mobilitat reduïda: persones grans o dones amb carros i cotxets. Segons el Pla de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2010, un 19 % de la xarxa bàsica per a 
persones vianants necessita millores importants. 
 
� Els models de família tradicional presents a La Vila: l’alt nivell de dones “inactives”, el menor 
ús de vehicle privat per part de les dones, la concentració de dones grans a Les Afores… són 
factors que dificulten les relacions de veïnatge, les xarxes de suport i les relacions socials. 
Aquesta situació pot traduir-se en font d’aïllament i de manca d’autonomia de les persones 
amb problemes d’accessibilitat o mobilitat en general i, de les dones en particular. 
 

� Tot i que a Vilafranca del Penedès s’han realitzat promocions d’habitatge  reservant pisos per 
a dones víctimes de violència masclista, llars monomarentals, joventut i gent gran, no s’arriben a 
cobrir les necessitats d’habitatge social. Els habitatges protegits tenen poc pes específic a la 
Vila. 
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� Molta joventut i famílies monomarentals queden excloses del mercat lliure i fins i tot de certes 
modalitats d’habitatge de protecció. 
 

� A la Vila existeix una mínima infrastructura per atendre els casos d’exclusió social.  
 
ORIENTACIONS 
 

� Incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’organització territorial i establir un espai 
de coordinació entre l’àrea  d’Acció Territorial i Via Pública i la Regidoria del Pla per la Igualtat. 
 

� Promoure la formació del personal tècnic en l’ inclusió de la perspectiva de gènere en el 
disseny dels usos i espais de la Vila. 
 

� Incorporar la participació de la Regidoria del Pla x la Igualtat a la Comissió per l’Habitatge. 
 

� Generar vies actualitzades d’apropament i seguiment sobre la utilització diferenciada que 
homes i dones fan del transport públic i privat així com de la mobilitat de la població per  les 
diverses activitats, incloent-hi el treball reproductiu. 
 

� Crear polítiques urbanístiques per evitar l’aïllament de les dones grans que viuen soles a Les 
Afores. 
 

� Promoure el desenvolupament d’una política de transports sostenible que respongui a les 
necessitats personals, familiars i laborals tant d’homes com de dones. 
 
� Elaborar mecanismes d’observació i verificació de l’índex de seguretat de la Vila. 
 

� Concretar la resposta a les barreres arquitectòniques destacades per la ciutadania en 
general i per les persones amb problemes de mobilitat en particular. 
 
� Millorar els carrers i espais públics del Centre Vila per facilitar-ne l’accés i la mobilitat a peu. 
 

Potenciar el canvi modal en els desplaçaments amb origen i destinació a l’interior del municipi, 
incrementant la quota dels modes no motoritzats (a peu i amb bicicleta) i el transport públic, ja 
que són els modes que ofereixen una millor garantia del dret a la mobilitat per a totes les 
persones i col�lectius. 
 

� Incrementar les promocions d’habitatge social tot integrant criteris d’adjudicació per a dones 
amb dificultats socioeconòmiques. Construir habitatge dotacional destinat preferentment a la 
gent gran. 
 

� Disposar de més pisos d’inclusió destinats al gaudi temporal de persones en situació 
d’exclusió social (llars unipersonals amb recursos econòmics insuficients, població immigrada 
sense lligams i sense ingressos…). Redimensionar l’alberg de Càritas que acull tan sols a homes 
sense sostre. 
 
 
I. PROMOCIÓ DE LA SALUT         
 
CONCLUSIONS 
 
� Manquen indicadors de salut de la població a nivell local i segregats per edat i sexe. 
 

� El buit de treball conjunt entre la Regidoria del Pla per la Igualtat i l’àmbit sanitari 
(drogodependències, salut mental, hospital comarcal…) dificulta la incorporació de la 
perspectiva de gènere a la salut. 
 

� El Servei de Salut i Consum del consistori es troba amb traves (insuficiència de recursos 
econòmics i de personal) per incloure la igualtat en les seves polítiques i accions.  
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� Les dones tenen més mala salut percebuda que els homes i presenten menor proporció 
d’anys viscuts en bona salut i lliures d’incapacitats, la qual cosa afecta a la seva vida social i 
relacional. 
 

� Les dones són les principals usuàries dels serveis sanitaris, tant en el rol d’usuàries principals 
com en la figura d’acompanyants. 
 

Hi ha llistes d’espera importants als serveis sanitaris. 
 

� La sobrecàrrega de treball derivada de la doble jornada (remunerada i reproductiva) de 
les dones i la manca de corresponsabilitat en l’àmbit domèstic i privat té efectes directes en la 
salut de les dones. Aquests  no són reconeguts en l’àmbit sanitari o, en cas de ser-ho, són 
atribuïts a altres factors de risc. 
 

� A Vilafranca del Penedès no hi ha cap programa específic adreçat a les persones 
curadores de gent gran o malalta. Aquí cal repensar qui té cura de la curadora i treballar vers 
la corresponsabilitat en aquest treball. 
 

� Les dones es declaren més sedentàries i practiquen menys esport reglamentat que els 
homes. La principal trava amb què es troben les dones adultes alhora de practicar esports és la 
necessitat de compaginar aquesta pràctica amb les responsabilitats domèstiques i de cura. 
 

� Ni el Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès ni la seva diagnosi prèvia incorporen la 
perspectiva de gènere. A tall qualitatiu s’afirma una tendència a la masculinització dels patrons 
de consum de drogues en ambdós sexes. 
 

� A la Vila existeixen associacions i/o entitats que supleixen les mancances del sistema social i 
sanitari oferint suport a les persones malaltes i a llurs famílies. 
 
ORIENTACIONS 
 
� Facilitar un apropament a la salut de la població des de la perspectiva de gènere, atorgant 
cobertura a les diverses necessitats al llarg del cicle vital de les dones i a la pitjor qualitat de 
vida que aquestes expressen. 
 

� Crear mecanismes de recollida de dades sobre l’estat de salut de la ciutadania 
desagregada per edat i sexe. 
 

� Contemplar, des de l’atenció sanitària, els trets socioculturals i el desconeixement de la 
llengua per part d’algunes dones migrades. 
 

� Malgrat saber que la incidència de l’anorèxia i la bulímia s’ha incrementat en els darrers anys 
amb una major afectació entre les dones joves, manquen dades sobre la seva repercussió tant 
a nivell de Vilafranca del Penedès com a nivell comarcal. 
 

� Incorporar la perspectiva de gènere al protocol de detecció, actuació i/o derivació 
dels casos de consum problemàtic de drogues sol�licitat des de l’àmbit educatiu. 
 

� Generar dades desagregades per sexe de la incidència de malalties de transmissió sexual a 
la Vila i a la comarca. 
 

� Implicar als homes en la corresponsabilitat de la salut sexual i reproductiva de la parella.  



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 123 

 

 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
DIAGNOSI del PLA x LA IGUALTAT   

 2010-2015 
 

Conclusions i orientacions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avançar en la Igualtat 
per Viure les DIFERÈNCIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 124 

 
 

CONCLUSIONS I ORIENTACIONS 
 
 
A. CONTEXTUALITZACIÓ         
 
� Vilafranca del Penedès és el municipi més poblat de l’Alt Penedès, amb una extensió de 
19,86 Km2 i una densitat de 1.990 hab/Km2. La Vila està distribuïda en vuit barris: l'Espirall, la 
Barceloneta, el Molí d'en Rovira, la Girada, el Poble Nou, el Centre, Sant Julià i Les Clotes. 
 

� La variació poblacional en els darrers  10 anys ha estat força constant, fins assolir la població 
total actual de 39. 000 habitants: 19. 607 dones (el 50. 27%) i 19.393 homes (el 49.73 %). Aquest 
creixement s’explica a partir de tres components de pes desigual: el flux immigratori de 
població estrangera, els trasllats residencials metropolitans i el creixement vegetatiu, esperonat 
per l’arribada de població estrangera però també per l’increment de fecunditat de la població 
autòctona.  
 

� El gruix majoritari de la població se situa entre els 25 i els 49 anys, és a dir, entre la població 
adulta-jove. D’altra banda, existeix un important pes de població infantil de 0 a 9 anys, element 
que indica una elevada taxa de natalitat. 
 

� Respecte a anys anteriors, es detecta una lleugera tendència la disminució del pes de la 
joventut respecte el total de població:  la pèrdua de representació ha estat de 7,38 punts en 13 
anys, força elevada. Es pot deduir que hi ha un cert abandonament del municipi per part de les 
primeres edats adultes la qual cosa podria respondre a la manca de centres universitaris a la 
vila.  
 

� La Vila presenta un índex de sobreenvelliment superior al de l’Alt Penedès i al de Catalunya: 
en la població envellida de Vilafranca del Penedès predominen les persones d’edat 
avançada.  L’any 2009 l’índex de sobreenvelliment de les dones se situa 9 punts per sobre al 
dels homes. Entre les persones de 85 anys i més, les dones signifiquen el 69,46%, proporció que 
constata l’actual tendència a la feminització de la vellesa. 
 

Gairebé el 60% de la població es concentra als barris de l’Espirall, el Poble Nou i Sant Julià, la 
proporció de dones i homes entre els vuit barris de La Vila és força equilibrada. Tot i així trobem 
un  major nombre de dones grans que viuen a les Afores, on es concentra bona part de la 
població major de 65 anys (el 43,30%). 
 

EL SAD de Vilafranca del Penedès cada vegada rep més demandes.  Es detecta que del total 
de persones majors de 65 anys que fan ús del servei de teleassistència, únic servei del SAD que 
disposa de dades segregades per sexe, el 78, 6% són dones: 
 
� Actualment, la vila compta amb 14.935 llars i 16.551 habitatges. El 81,5% de les llars 
unipersonals estan en mans de dones i presenten dos perfils generalitzats: aquelles formades per  
dones separades o divorciades amb fills o filles al seu càrrec (el 38,3% de nuclis monomarentals) 
o bé llars formades per dones grans vídues. 
 

Amb les dades anteriors cal parar atenció en els factors de mobilitat, dependència i aïllament 
de les dones grans que viuen soles a Les Afores  i repensar si cal reforçar el transport públic o 
altres recursos i serveis de proximitat de les seccions de La Vila amb major nombre de població 
depenent. 
 

� Tan a Vilafranca del Penedès en concret com a la comarca en general, la renda familiar se 
situa per sota la mitjana catalana. Caldrà atendre a si es produeix l’evolució de les rendes que 
ha sofert Catalunya i, especialment, al risc de pobresa relativa de les dones grans que viuen 
soles. 
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� L’any 2009 el 18,6% de la població era estrangera, repartida entre més de 90 nacionalitats, si 
bé amb una presència preponderant de persones marroquines; Un 40% aproximat de tota la 
població estrangera. 
 

El fenomen migratori  aporta dones i homes en proporcions similars. A l’actualitat, del conjunt 
de persones amb nacionalitat estrangera, el 44, 72 % són dones. Els casos a destacar són 
Ghana i el Marroc, amb un 77 % i un 60,52 % d’immigració masculina respectivament. 
 

Les pautes d’immigració del Magrib i Llatinoamèrica difereixen entre sexes; en el cas del 
Magrib, els homes sovint immigren primer, i la resta de la família immigra un cop l’home ha 
legalitzat la seva situació. En contrast, aproximadament la meitat de les persones provinents de 
Llatinoamèrica són dones. En aquest cas, són elles qui emigren primer per cercar feina a l’àmbit 
domèstic.  
 

La major part de les 3.184 dones estrangeres que resideixen a la vila es troben ocupades en el 
treball submergit d’hostaleria i de cura de persones (infants i gent gran). 
 

Des d’una vessant més qualitativa, les principals preocupacions del personal tècnic municipal i 
la ciutadania s’adrecen a les dones immigrades de nacionalitat marroquina i, en concret, se’n 
destaquen les necessitats formatives i el seu empoderament 
 
 
B. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
Els àmbits de treball per avançar envers la igualtat entre dones i homes  prioritzats tant pel 
personal tècnic i polític del consistori com per la ciutadania de la Vila són: l’Educació i la 
Coeducació, el Treball i la Violència Masclista. Per aquest ordre, en ambdós grups. 
       
C. IMPULS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE     
 
CONCLUSIONS 
 
� Vilafranca del Penedès compta amb una important trajectòria de treball en polítiques 
d’igualtat: l’any 1996 crea el Pla per la Igualtat amb l’objectiu d’introduir de forma transversal 
l’equitat de gènere a les polítiques públiques municipals.  
 

� La presència de dones a la vida política vilafranquina ha anat augmentant  
progressivament. Tot i així, a l’actual escenari polític no s’arriba a una proporció quantitativa 
equilibrada. Des de 1979, cinc homes han exercit d’alcalde a Vilafranca del Penedès. Mai una 
dona. 
 

� En la distribució del personal tècnic del consistori s’observa certa segregació horitzontal: una 
concentració molt elevada de dones a l’àrea de Serveis a les Persones (74,3%) i d’homes a 
l’àrea d’Acció Territorial i Via Pública (76,6%). De la distribució sexuada dels  grups professionals i 
de la diferència sexuada entre les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat, se’ns deriva 
una diferència important en el sou que cobren  homes i dones. 
 

Les mesures per conciliar vida laboral i familiar són sol�licitades en la seva majoria per dones: al 
llarg de l’any 2009, 29 treballadores han sol�licitat reducció de jornada per cura legal de 
criatures. Cap home 
 

� En el grup de personal temporal, el qual  suposa un 28,4% del personal total, la presència 
de dones és molt superior: un 71,6%. La precarietat laboral(en forma d’incertesa contractual) 
recau més sobre les treballadores que sobre els treballadors de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 

� La coordinació formal i regular entre les diverses àrees del consistori és quasi inexistent, no 
s’hi dedica cap espai específic ni existeix cap mecanisme de coordinació formal. 
 

� Repetidament, al llarg del treball de camp d’aquesta diagnosi, s’ha fet referència a la 
manca de recursos humans i materials  i a la poca partida pressupostària assignada a la 
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Regidoria del Pla x la Igualtat. Tan sols el Projecte de Lleis de Barris i la mateixa Regidoria del  Pla 
x la Igualtat disposen d’un pressupost específic per a promocionar les polítiques d’igualtat. 
 

Únicament quatre direccions d’àrea o serveis afirmen haver realitzat una acció o mesura 
específica per fomentar la igualtat entre homes i dones  en els darrers dos anys: El Pla Vila Jove, 
Llei de Barris, el Servei de Foment de l’Ocupació i Ràdio Vilafranca.  
 

Es detecta un buit formatiu en termes de perspectiva de gènere entre el personal tècnic i polític 
de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 

L’opinió generalitzada entre l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vilafranca és que la 
transversalitat de les polítiques d’igualtat no és una qüestió de pressupost sinó de compromís 
polític amb aquest model de treball i de disponibilitat tècnica per poder canviar-ne la cultura. 
 

� A banda del programa mensual “En Clau d’Igualtat” ni a Ràdio Vilafranca ni a Penedès 
Televisió  trobem un espai adreçat a la igualtat entre homes i dones o bé a fomentar la 
conciliació o la corresponsabilitat.  
 

� Tot i que el 79 % del personal tècnic entrevistat diu utilitzar un llenguatge no sexista ni 
androcèntric, el 100 % afirma seguir exclusivament criteris intuïtius, “de pura lògica”.  
 

� Les dades dels estudis, informes o memòries elaborades des del consistori generalment no es 
presenten segregades per sexe: no reflecteixen la població masculina i femenina com a tals 
sinó que presenten a la població vilafranquina “en general”. Aquest buit, a banda de dificultar 
la diagnosi de gènere, pot contribuir a invisibilitzar tendències de gènere determinants i dades 
significatives respecte les necessitats i desitjos diferenciats d’homes i dones així com l’impacte, 
també diferenciat, de les polítiques públiques municipals. 
 

� En relació a la visibilitat de les polítiques de gènere endegades des del Pla per la Igualtat, 
se’n destaca la necessitat d’ampliar-ne la difusió així com de positivitzar la imatge que 
d’aquestes en reben la resta de treballadores i treballadors:  
 

� La crisi econòmica actual està colpejant durament Vilafranca del Penedès i la resta de la 
comarca. Al parlar dels indicadors de risc de pobresa es pot veure com alguns de  significatius 
tenen a la Vila uns valors més desfavorables que el conjunt català.   
 

Al llarg del 2009 trobem un  augment del 37, 5% de la demanda a Serveis Socials respecte l’any 
anterior, les dones representen el 65, 3% de les persones usuàries. També cal destacar 
l’important augment de sol�licituds de la RMI, com a reflex de l’agreujament de la problemàtica 
social La Vila. 
 

� Pel que fa al nombre total de persones beneficiàries del Servei Públic de Cessió Temporal 
d’Habitatge, predominen les dones amb força diferència: el 63 % de les persones adultes que 
en fan ús són dones, essent el perfil majoritari el de família monomarental amb fills/es a càrrec. 
 
ORIENTACIONS 
 

� Fer de l’organització municipal un model de bona pràctica en la igualtat de gènere a La 
Vila. Impulsar la igualtat de gènere des de la pròpia estructuració i distribució del personal 
tècnic. 
 

� Crear un espai, una estructura organitzativa transversal i operativa amb una representació 
de totes les àrees de l’Ajuntament, per tal de coordinar el Pla per la Igualtat.  
 

� Sensibilitzar i formar al personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Vilafranca en la 
perspectiva de gènere i en termes d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 
 

� La  discontinuïtat en l’ús del llenguatge no sexista o inclusiu evidencia la necessitat  d’un 
protocol o llibre d’estil per a l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge. 
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� Sol�licitar que les dades recollides o generades des del consistori es presentin desagrades 
per sexes. Entendre a les dones de la Vila com el 50.27% de la població, visibilitzant-ne les 
situacions i condicions de vida diferenciades. 
 

� Gestionar els usos públics del temps de manera socialment responsable, amb mesures com 
ara que tots els actes promoguts per l’Ajuntament, en general, no finalitzin més tard de les 21 
hores o que per les convocatòries de reunions es fixi l’hora d’inici i l’hora de finalització. 
 

� Pel que fa a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, una de 
les demandes més reiterades entre el personal tècnic i la representació sindical, és el Pla 
d’Igualtat d’Empresa. 
 
 

D. VIOLÈNCIA MASCLISTA          
 
CONCLUSIONS 
 

� Vilafranca del Penedès disposa d’ un Servei d’Atenció a Víctimes de Violència Masclista 
multidisciplinari d’atenció individual especialitzada, jurídica, psicològica i grupal per a les dones. 
Aquest Servei forma part de la Comissió Tècnica contra els Maltractaments, també integrada 
per representants de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra; l’ Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès; els  Serveis Socials de Vilafranca i l’Alt Penedès; el Centre d’Atenció Primària i l’ ASSIR 
de d’Institut Català de la Salut; el Col�legi d’Advocats; Creu Roja Vilafranca i l’Associació 
Jurídica Themis. 

 

Malgrat existeixen recursos suficients per donar una resposta integral, cal revisar la coordinació 
entre aquests per evitar buits en la prevenció i detecció de casos de violència masclista. 
 

� En conjunt, no es disposa d’una informació integrada de les situacions de violència 
masclista a la Vila, fet que en dificulta l’abordatge integral. Les dades estadístiques sobre els 
casos de violència sovint es solapen dificultant-ne l’obtenció d’estadístiques i dades precises. 
 

Des de l’àmbit sanitari hi ha una baixa detecció dels casos de violència domèstica. 
 

� L’entorn rural de la Vila, “on tothom es coneix” s’identifica  com a obstacle alhora de 
denunciar o d’ utilitzar els serveis locals existents: és probable que els casos atesos signifiquin 
una petita part dels casos reals de violència masclista. 
 

� La manca d’accés a l’ habitatge i el context macroeconòmic de crisi es llegeixen en termes 
de barreres en el procés de recuperació de les dones víctimes de violència. 
 

� Des del Casal x la Igualtat s’ha endegat el treball per implicar als homes en la lluita contra la 
violència masclista en base a formació en noves masculinitats. 
 

� Una de les àrees prioritzades per les persones entrevistades (pel 98 % del personal tècnic i 
pel 68 % de la ciutadania entrevista) és treballar la prevenció de la violència masclista des del 
sistema educatiu. 
 
 

ORIENTACIONS 
 

� Revisar el funcionament de la Comissió Tècnica contra els maltractaments així com el  treball 
conjunt entre les entitats i recursos membres. 
 

� Idear un sistema per disposar  d’una informació integrada i integral de les situacions de 
violència masclista que es donen a la Vila, compartida i generada pels diversos serveis que 
composen la Comissió Tècnica. 
 

� Millorar el coneixement de possibles situacions de violència masclista entre població 
estrangera i adaptar l’abordatge integral de la violència masclista a les diverses realitats de les 
dones migrades; incloent-hi la diferències culturals, religioses i de classe social. 
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� Reforçar la detecció de casos de violència masclista des de l’àmbit sanitari.  
 

� Des de la mateixa Comissió tècnica contra els Maltractaments s’apunten les següents 
recomanacions: Cercar vies per implicar els estaments judicials d’àmbit comarcal a la Comissió 
i dotar de formació contínua al personal dels serveis membres de la Comissió Tècnica contra els 
Maltractaments així com a la resta de personal tècnic d’aquests.  
 

� Formar als mitjans de comunicació local sobre com donar informació sobre els casos de 
violència masclista amb efectes realment informatius i de sensibilització activa. 
 

� Crear un servei per a infants que han viscut o viuen situacions de violència. 
 

� Implicar les diverses àrees de l’Ajuntament de Vilafranca en la lluita contra la violència 
masclista, a excepció de l’Oficina Tècnica de Joventut la qual ja hi treballa activament. 
 

� Incorporar la coeducació com a valor transversal en els centres educatiu de la Vila, com a 
política prioritària en la prevenció de la violència de gènere. 
 

� Seguir treballant sobre la construcció i elecció de parella així com en la prevenció de 
relacions abusives amb la joventut vilafranquina. 
 
 
E. PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA   
 

CONCLUSIONS 
 
� Vilafranca del Penedès disposa d’una  gran diversitat i riquesa d'entitats i associacions que 
conformen un actiu i fort teixit associatiu. Actualment a Vilafranca trobem unes 300  
associacions o entitats  inscrites en el registre. 
 

� El 44% de la població de la Vila pertany a alguna entitat o associació. Malgrat no disposem 
de dades desagradades per sexe sobre els índexs d’associacionisme, les dones es troben 
infrarepresentades en les presidències del teixit associatiu, tan sols el  33% de les entitats estan 
presidides per dones. 
 

La tradició i els rols sexuals estan presents en la majoria d’entitats, donat que aquelles 
associacions més relacionades amb la funció reproductiva i de cura, principalment les d’ 
àmbits social, educatiu o sanitari, són presidides per una majoria de dones; Mentre que altres 
de caràcter més competitiu o que requereixen de més representació institucional (esports, 
cultura…) són exercides en major grau per homes.  
 

� Es espais cedits des del Casal x la Igualtat faciliten la creació i manteniment des xarxes 
informals entre dones. 
 

� En l’actualitat no existeix a  la vila una associació que s’adreci a treballar  per les necessitats 
estratègiques de les dones, si bé, existeixen dues associacions de dones.  
 

� El consistori compta amb el Consell Municipal per la Igualtat, l’objectiu del qual és fer 
efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones en les polítiques públiques del municipi. El 
Consell Municipal x la Igualtat està  format per 24 persones (2009), amb poca participació 
masculina: 21 dones i 3 homes.  

� En la distribució de la participació de dones i homes en els diversos Consells Sectorials 
Municipals es torna a reproduir la distribució sexuada per àrees: els homes són majoria en 
àmbits com esports o medi ambient i el treball educatiu i de cura segueix recaient en les dones 
(Consell Municipal Escolar i Consell de Serveis Socials). Aquesta segregació també es reflecteix 
en la participació de dones i homes als tallers i comissions organitzades des del consistori pels 
diversos processos participatius endegats fins el moment. 

 
 
ORIENTACIONS 
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� Incentivar la participació femenina a tot els àmbits i nivells associatius del municipi, la qual 
cosa permetria democratitzar les entitats i trencar amb els estereotips de gènere encara 
reflectits en el teixit associatiu de la Vila. 
 

� Mantenir i continuar promovent la generació de xarxes informals de dones. 
 

� Implicar als homes en el Consell Municipal per la Igualtat. Cercar vies per tal que el treball del 
Consell Municipal per la Igualtat arribi al conjunt de les entitats i associacions que hi participen i 
no tan sols a les persones representants que hi assisteixen. 
 

� Incorporar la perspectiva de gènere així com el criteri de paritat en els espais formals de 
participació endegats des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

� Incloure la perspectiva de gènere a les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions, incorporació que facilitaria la reflexió i el replantejament des del teixit  associatiu. 
 
 

F. REPARTIMENT DEL TREBALL I USOS DELS TEMPS     
 

CONCLUSIONS 
 
� La crisi ha afectat durament la Vila, amb una taxa d’atur registrat del 15,84% (agost de 2010), 
xifra per damunt de la comarca de l’Alt Penedès (13, 98%) i de la mitjana catalana (14,09%).  
 

Malgrat el context macroeconòmic actual ha tingut un impacte important sobre el sector de la 
construcció i, per tant, sobre els homes, l’atur femení a Vilafranca (16,69%) continua sent superior al 
masculí (15,17%); situant-se per sobre de les taxes d’atur femení de nivells territorials superiors.  
 

Entre les dones, el grup d’edat que presenta major presència a l’atur es troba entre els 30 i 40 
anys, edat reproductiva. La distribució de l’atur femení, denota, entre d’altres factors, la manca 
de serveis per a la conciliació de la vida familiar i laboral o bé que la corresponsabilitat encara 
dista d’haver-se assumit. 

Quant a la població d’origen estranger, l’atur masculí (71, 58%)  és força superior al femení (28, 
42 %). Però molt sovint les estadístiques duen a engany: moltes dones migrants  no declaren la 
disposició de treball en l’esfera laboral. D’altra banda, el treball de cura o d’hostaleria, 
majoritàriament exercit per dones migrades, s’ubica molt sovint dins del mercat negre; La  
majoria de dones migrants treballen sense contracte, en treballs poc reconeguts, ubicats en 
l’àmbit privat i domèstic. Aquesta situació dificulta tant la regularització com l’organització 
social de les dones.   

� Les assignacions de rols de gènere es tradueixen en una important segregació horitzontal en el 
mercat de treball : s’ observa un clar predomini de l’ocupació masculina en els sectors de la 
indústria, la construcció i l’agricultura, així com  una forta feminització  dels sector educatiu, 
sanitari i de serveis socials i personal domèstic.  

Les professions on hi ha més dones són aquelles que tenen menys oferta i que estan menys 
valorades i reconegudes socialment. 

Segons dades de l’Idescat l’any 2001, de la població anomenada “no activa” el 59,3% són 
dones “ocupades” el treball reproductiu: del total de persones de Vilafranca del Penedès que 
es dediquen al treball reproductiu, el 98, 3% són dones. 

L’existència d’un sostre de vidre, la necessitat d’una gran dedicació per ser directiva, situa 
barreres per accedir als càrrecs directius i dificulta que moltes dones puguin ocupar aquestes 
posicions per manca de compatibilitat amb les seves “responsabilitats” domèstiques i familiars: 
de les persones que ocupen càrrecs directius a Vilafranca del Penedès, tan sols un 29 % són 
dones.  La relació del nombre d’homes formats a l’escola d’emprenedoria Àgora amb el 
nombre d’empreses consolidades per homes és del 72 %. Aquesta mateixa relació per  a les 
dones és del 43%, quasi la meitat.  
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Tot i que des de  Vilafranca del Penedès s’han endegat accions i projectes adreçats a la 
igualtat d’oportunitats en el mercat de treball, manca una política global que impliqui a tots els 
agents socials i econòmics. 

� Quant als usos dels temps, el 68 % de la població ocupada de la Vila  treballa entre 36 i 40 
hores setmanals. En el 64 % de les llars de Vilafranca la dona és la persona encarregada de la 
neteja i manteniment de la llar, enfront l’ 1% d’homes que es fan càrrec d’aquestes tasques 
(per sota de la mitjana de la província de Barcelona). 

La persona que es fa càrrec dels membres de la llar, de les persones malaltes o amb 
discapacitat són majoritàriament les dones, en el 52% dels casos. 

En relació a la disponibilitat de temps lliure destaca el fet que un 31% de les persones diuen 
disposar-ne de poc. És evident que aquesta dada caldria analitzar-la tenint en compte les 
variables sexe i edat. 

Existeix una distribució de l’oci de la gent gran de La Vila diferenciada entre homes i dones. Les 
opcions de les dones grans  reflecteixen la seva preocupació per la salut  i una major necessitat 
d’espais formals per treballar-la ja que no disposen d’aquests en el seu dia a dia.  

No tenim informació diferenciada per sexe sobre les demandes i opcions d’oci de les noies i 
nois de Vilafranca del Penedès per tal de valorar-ne la cobertura. 

 
ORIENTACIONS 
 

� Sensibilitzar la població femenina vers la seva autonomia econòmica, social i personal. 
Promoure iniciatives d’apoderament de les dones en un context rural com és el de la Vila. 
 

� Continuar amb la promoció de polítiques actives d’ocupació adreçades a superar la 
segregació del mercat de treball a Vilafranca del Penedès. A tall d’exemple, senyalem el 
projecte endegat  Igualem, el qual cerca desnaturalitzar l’assignació estereotipada de feines 
en funció del sexe. 
 

� Promoure la corresponsabilitat entre els homes respecte a les tasques domèstiques i de cura, 
seguint treballant en clau de noves masculinitats. 
 

� Apostar per les mesures de conciliació de les vides familiar i laboral en base a les necessitats i 
demandes recollides: la manca de corresponsabilitat a la llar, la insuficiència de serveis de 
proximitat i els horaris d’aquests, la creació d’espais i serveis familiars… 
 

� Seguir treballant per evitar que el treball domèstic i de cura, protagonitzat en la seva majoria 
per dones migrants, se submergeixi encara més. Aquí cal destacar el projecte Emergim, el qual 
treballa per la regularització i professionalització dels serveis de neteja i d’atenció a la llar. 

 

Incorporar accions ocupacionals específiques per a les dones migrades del municipi. 
 

� Generar mesures de sensibilització en clau d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones  
adreçades a l’empresariat vilafranquí.  
 

� Facilitar eines per l’alfabetització digital de les dones grans i de les dones migrants. 
 

� Incorporar l’aportació del treball reproductiu a l’anàlisi econòmica de la zona. 
 

� Generar vies d’apropament als interessos i expectatives d’oci de les noies i nois de la Vila de 
forma diferenciada per tal d’assegurar-ne una millor cobertura. 
 
 

G. COEDUCACIÓ, FORMACIÓ I PRODUCCIÓ CULTURAL      
 

CONCLUSIONS 
 
� En el conjunt dels centres educatius, al llarg del curs 2009-2010, s’han matriculat 7.041 
alumnes. El pes més important d’alumnat matriculat correspon a l’Educació Primària amb una 
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davallada de l’alumnat inscrit a Educació infantil: la baixada del nombre de naixements que va 
començar a constatar-se el darrer trimestre de l’any 2008 a Catalunya, comença a notar-se a 
Vilafranca.  
 

En relació a les places disponibles per nombre de criatures menors de 6 anys, des de  les Llars 
d’Infants municipals se n’ofereixen 371 i des dels Centres d’Educació infantil, 1425. Si tenim en 
compte que l’any 2010 la població total de 0 a 3 anys és de 2001 criatures (993 nenes i 1.008 
nens) es conclou que existeix un buit important d’ oferta de llars d’infants al municipi. 
 

Al llarg del curs 2009-2010 s’han produït a les escoles i instituts de La Vila un total de 277 
incorporacions tardanes i de 253 baixes. La previsió és que, cap a final de curs, s’incrementessin  
el nombre de baixes. 
 

� L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb la comissió d’absentisme escolar  i 
d’un Protocol d’Absentisme Escolar , on no hi queda inclosa la perspectiva de gènere. 
 

� No existeixen dades segregades per sexe sobre les eleccions optatives a l’ESO i al Batxillerat. 
Aquesta dada ens podria apropar informació sobre les tendències diferenciades entre noies i 
nois i sobre la incipient separació professionalitzadora que ja es dóna en aquestes edats. 
 

� Quant al nivell d’instrucció de la població, trobem més persones sense cap titulació 
escolar que  persones amb titulació universitària. Segons dades de l’Idescat de l’any 2001,  
el 15, 4% de la població vilafranquina no disposa de cap titulació enfront el 10 % de la 
població amb estudis universitaris. Malgrat les dades poden haver variat força des de l’any 
2001, d’aquestes se’n pot deduir que la població de Vilafranca del Penedès presenta un 
nivell d’instrucció mig-baix. 

 

Es dóna una concentració polaritzada de les dones en els nivells formatius més baixos i 
més alts la qual manté relació amb l’edat. El major nombre de dones universitàries no es 
tradueix en una major ocupació de càrrecs de responsabilitat en el mercat de treball per 
part d’aquestes. 
 

Segons dades de l’Idescat de l’any 2001, un 4,9% de la població vilafranquina no sap llegir 
ni escriure i, aquest és un fenomen feminitzat ja que el 59,6% de les persones analfabetes 
són dones. 

 

� En totes les àrees de l’Escola de Persones Adultes predominen les dones, les quals, 
en el seu paper tradicional de responsables de les tasques domèstiques, han viscut un accés 
limitat a la formació i al mercat laboral. 

 

L ’oferta de Formació Professional a La Vila segueix reproduint els estereotips tradicionals 
que encaminen noies i nois, dones i homes a sectors laborals ja definits d’entrada pels 
dictàmens de gènere. 

 

No disposem d’informació quantitativa segregades per sexe de l’alumnat de l’Escola d’Art 
Arsenal ni sobre els usos de la Biblioteca, informació necessària per adaptar les ofertes a 
les necessitats de tota la ciutadania.  

 

Dels 1.403 cursos inclosos dins l’oferta d’activitats i programes d’educació no formal o 
informal l’any 2009, cap versava sobre igualtat entre dones i homes o sobre coeducació. 
 

� La manca de domini de les eines informàtiques es converteix en una nova forma 
d’analfabetisme funcional i un element generador de desigualtats en l’accés a la informació. 
Un element reiterat tant pel personal tècnic com per la ciutadania és  la necessitat de 
formar a les dones grans i dones migrants en noves tecnologies com a eina d’integració i 
generadora d’oportunitats. 
 

� L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compta amb un Consell Municipal Escolar, en el 
qual no hi participa cap persona responsable de la Coeducació. 
 
 

Cap dels centres educatius de Vilafranca del Penedès treballa de forma explícita la 
coeducació, ni a través de pràctiques puntuals ni com a projecte transversal. La percepció més 
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generalitzada entre el personal tècnic entrevistat i la ciutadania, és que la dimensió 
coeducativa no està integrada als Centres Educatius de la Vila i que massa sovint es confon 
l’escola mixta amb l’escola coeducativa. 
 

Al llarg del treball de camp, es prioritza la sensibilització i formació del professorat en la teoria i 
pràctica coeducativa més que la incorporació de  noves accions o nous projectes a les escoles 
“ja prou sobrecarregades”. 
 

� Una forma de reflectir la visibilitat de les aportacions culturals, històriques, 
científiques o culturals de les dones és a través del nomenclàtor i dels noms dels 
equipaments a Vilafranca del Penedès. Dels 383 carrers, places, passatges i carreteres de 
La Vila, 132 duen el nom d’una persona. D’aquests, tan sols el 25, 7% duen nom de dona. 
D’altra banda, del 19 % d’equipaments que duen  nom de persona, tan sols 3 s’anomenen 
amb nom de dona. Així doncs, el reconeixement de les aportacions de les dones a través del 
nomenclàtor i dels noms dels equipaments, és força escàs a Vilafranca del Penedès. 
 
ORIENTACIONS 
 

� Sabem que les dones són les més perjudicades per la no existència de serveis suficients a la 
infància, buit que dificulta compaginar el treball remunerat i la criança de les criatures. En 
aquest sentit, cal parar atenció a la cobertura de llars d’infants i, en especial, de criatures de 
mares migrants. 
 

� Incloure la perspectiva de gènere al Protocol d’Absentisme Escolar i posar l’accent en el 
binomi sexe-gènere en les accions de prevenció i seguiment de l’absentisme escolar. Aquest és 
un fenomen amb un biaix de gènere important.  
 

� Generar vies d’apropament i seguiment de l’evolució dels índexs de segregació en la tria de 
les trajectòries formatives les quals més endavant es reformulen en desigualtats a nivell  
socioeconòmic.  
 

� Ampliar l’oferta docent dels cicles formatius per tal que s’adaptin a les habilitats i interessos 
de les noies vilafranquines. 
 

� Incloure una figura responsable de la coeducació i incorporar la perspectiva de gènere al 
Consell Municipal Escolar de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

� Sensibilitzar i formar al personal tècnic de l’àrea d’Educació en política i pràctica 
coeducativa. 
 

� Cercar la via per incorporar de forma explícita la dimensió coeducativa als centres educatius 
de La Vila sense que això impliqui una sobrecàrrega de feina pel professorat. 
 

� El fet de no contemplar les situacions i condicions de les i els adolescents des del prisma del 
sexe/gènere té implicacions sobre les polítiques d’educació amb l’adolescència 
extracomunitària. Les noies d’origen magrebí, força nombroses a la Vila, presenten dificultats 
culturals específiques per assolir nivells alts d’escolarització; I no se’n realitza un abordatge 
diferenciat. 
 

� Repensar la coordinació  de l’ Àrea de Cultura,  com a àrea que aglutina el major nombre 
d’associacions i entitats que ofereixen cursos formatius, amb l’àrea del Pla per la Igualtat per 
així possibilitar la incorporació de la perspectiva de gènere i la dimensió coeducativa a l’oferta 
formativa no reglada de la Vila. 
 
� Visibilitzar i reconèixer les aportacions de les dones a través del nomenclàtor i dels noms dels 
equipaments de Vilafranca del Penedès. 
  
      

H. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA VILA     
 
CONCLUSIONS 
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� Els àmbits relacionats amb l’organització territorial es consideren temes desvinculats amb les 
polítiques de gènere o d’igualtat  per part del personal tècnic i de la ciutadania entrevistada.  
 

� El 76,6% del personal tècnic l’àrea d’Acció Territorial i Via Pública de l’Ajuntament de 
Vilafranca són homes. D’altra banda, no existeix un espai de coordinació entre aquesta àrea i 
la Regidoria del Pla per la Igualtat. 
 

� El Pla de Mobilitat 2010, com és habitual en els estudis, treballs, o altres tipus de produccions 
relacionades amb el territori, no adopta la perspectiva de gènere. Manca informació que 
evidenciï els factors territorials i de mobilitat que afecten més directament les dones.  
 

� Les dones, pels rols i activitats que desenvolupen, fan un ús dels espais de la Vila  més intens i 
diferenciat al dels homes: itineraris més circulars, majors desplaçaments dins del municipi, major 
ús dels recursos i serveis de proximitat o bé mobilitat amb càrregues com els cotxets de les 
criatures o els carrets de la compra. 
 

� Col�loquem l’èmfasi en la gran quantitat de persones grans, en concret de dones, que viuen 
soles a Les Afores així com en la seva accessibilitat als serveis i recursos municipals, en la seva 
majoria concentrats al Centre Vila. 
 

� D’entre les persones que fan mobilitat obligada per motiu de treball productiu, la majoria són 
homes. El major desequilibri home-dona es dóna en desplaçaments cap a fora de Vilafranca 
on el 68,2% són homes. Aquesta dada evidencia la tradicional realitat social, encara present a 
Vila, la qual assigna als homes el rol del cap de família (“bread winner”) i a les dones el treball 
reproductiu o domèstic i, per tant, no remunerat. 
 

� Segons el Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedès 2010, en dia feiner homes i dones 
presenten un grau de mobilitat molt similar, mentre que en dissabte i festiu la mobilitat de les 
dones és superior : en dia feiner els homes es desplacen en major proporció per motius 
ocupacionals que les dones, les quals es desplacen majoritàriament per motius de cura i 
domèstics.  
 

� Les vilafranquines que treballen remuneradament ho fan majoritàriament a la mateixa Vila. 
Així, poden compaginar les tasques laborals amb el treball domèstic i familiar. Pels  homes no 
s’aplica aquest condicionant. 
 

� A La Vila es dóna un elevat ús del vehicle privat enfront un ús molt baix del transport públic. 
L ’any 1995,  el 80 % dels conductors de cotxes eren homes. 
 

� Les dones, a conseqüència de les tasques reproductives que desenvolupen, acostumen a fer 
un nombre més elevat de desplaçaments interurbans a peu o en transport públic. La 
insuficiència de transports públics interurbans al municipi afecta més directament a les dones. 
 

� Es detecta la necessitat de millorar la il�luminació de vàries zones i carrers per aportar major 
seguretat. 
 

� Destaquen forces indrets on les voreres són massa estretes i dificulten l’accessibilitat, sobretot 
de persones de mobilitat reduïda: persones grans o dones amb carros i cotxets. Segons el Pla de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2010, un 19 % de la xarxa bàsica per a 
persones vianants necessita millores importants. 
 
� Els models de família tradicional presents a La Vila: l’alt nivell de dones “inactives”, el menor 
ús de vehicle privat per part de les dones, la concentració de dones grans a Les Afores… són 
factors que dificulten les relacions de veïnatge, les xarxes de suport i les relacions socials. 
Aquesta situació pot traduir-se en font d’aïllament i de manca d’autonomia de les persones 
amb problemes d’accessibilitat o mobilitat en general i, de les dones en particular. 
 

� Tot i que a Vilafranca del Penedès s’han realitzat promocions d’habitatge  reservant pisos per 
a dones víctimes de violència masclista, llars monomarentals, joventut i gent gran, no s’arriben a 
cobrir les necessitats d’habitatge social. Els habitatges protegits tenen poc pes específic a la 
Vila. 
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� Molta joventut i famílies monomarentals queden excloses del mercat lliure i fins i tot de certes 
modalitats d’habitatge de protecció. 
 

� A la Vila existeix una mínima infraestructura per atendre els casos d’exclusió social.  
 
ORIENTACIONS 
 

� Incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’organització territorial i establir un espai 
de coordinació entre l’àrea  d’Acció Territorial i Via Pública i la Regidoria del Pla x la Igualtat. 
 

� Promoure la formació del personal tècnic en l’ inclusió de la perspectiva de gènere en el 
disseny dels usos i espais de la Vila. 
 

� Incorporar la participació de la Regidoria del Pla x la Igualtat a la Comissió per l’Habitatge. 
 

� Generar vies actualitzades d’apropament i seguiment sobre la utilització diferenciada que 
homes i dones fan del transport públic i privat així com de la mobilitat de la població per  les 
diverses activitats, incloent-hi el treball reproductiu. 
 

� Crear polítiques urbanístiques per evitar l’aïllament de les dones grans que viuen soles a Les 
Afores. 
 

� Promoure el desenvolupament d’una política de transports sostenible que respongui a les 
necessitats personals, familiars i laborals tant d’homes com de dones. 
 
� Elaborar mecanismes d’observació i verificació de l’índex de seguretat de la Vila. 
 

� Concretar la resposta a les barreres arquitectòniques destacades per la ciutadania en 
general i per les persones amb problemes de mobilitat en particular. 
 
� Millorar els carrers i espais públics del Centre Vila per facilitar-ne l’accés i la mobilitat a peu. 
 

Potenciar el canvi modal en els desplaçaments amb origen i destinació a l’interior del municipi, 
incrementant la quota dels modes no motoritzats (a peu i amb bicicleta) i el transport públic, ja 
que són els modes que ofereixen una millor garantia del dret a la mobilitat per a totes les 
persones i col�lectius. 
 

� Incrementar les promocions d’habitatge social tot integrant criteris d’adjudicació per a dones 
amb dificultats socioeconòmiques. Construir habitatge dotacional destinat preferentment a la 
gent gran. 
 

� Disposar de més pisos d’inclusió destinats al gaudi temporal de persones en situació 
d’exclusió social (llars unipersonals amb recursos econòmics insuficients, població immigrada 
sense lligams i sense ingressos…). Redimensionar l’alberg de Càritas que acull tan sols a homes 
sense sostre. 
 
 
I. PROMOCIÓ DE LA SALUT         
 
CONCLUSIONS 
 
� Manquen indicadors de salut de la població a nivell local i segregats per edat i sexe. 
 

� El buit de treball conjunt entre la Regidoria del Pla per la Igualtat i l’àmbit sanitari 
(drogodependències, salut mental, hospital comarcal…) dificulta la incorporació de la 
perspectiva de gènere a la salut. 
 

� El Servei de Salut i Consum del consistori es troba amb traves (insuficiència de recursos 
econòmics i de personal) per incloure la igualtat en les seves polítiques i accions.  
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� Les dones tenen més mala salut percebuda que els homes i presenten menor proporció 
d’anys viscuts en bona salut i lliures d’incapacitats, la qual cosa afecta a la seva vida social i 
relacional. 
 

� Les dones són les principals usuàries dels serveis sanitaris, tant en el rol d’usuàries principals 
com en la figura d’acompanyants. 
 

Hi ha llistes d’espera importants als serveis sanitaris. 
 

� La sobrecàrrega de treball derivada de la doble jornada (remunerada i reproductiva) de 
les dones i la manca de corresponsabilitat en l’àmbit domèstic i privat té efectes directes en la 
salut de les dones. Aquests  no són reconeguts en l’àmbit sanitari o, en cas de ser-ho, són 
atribuïts a altres factors de risc. 
 

� A Vilafranca del Penedès no hi ha cap programa específic adreçat a les persones 
curadores de gent gran o malalta. Aquí cal repensar qui té cura de la curadora i treballar vers 
la corresponsabilitat en aquest treball. 
 

� Les dones es declaren més sedentàries i practiquen menys esport reglamentat que els 
homes. La principal trava amb què es troben les dones adultes alhora de practicar esports és la 
necessitat de compaginar aquesta pràctica amb les responsabilitats domèstiques i de cura. 
 

� Ni el Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès ni la seva diagnosi prèvia incorporen la 
perspectiva de gènere. A tall qualitatiu s’afirma una tendència a la masculinització dels patrons 
de consum de drogues en ambdós sexes. 
 

� A la Vila existeixen associacions i/o entitats que supleixen les mancances del sistema social i 
sanitari oferint suport a les persones malaltes i a llurs famílies. 
 
ORIENTACIONS 
 
� Facilitar un apropament a la salut de la població des de la perspectiva de gènere, atorgant 
cobertura a les diverses necessitats al llarg del cicle vital de les dones i a la pitjor qualitat de 
vida que aquestes expressen. 
 

� Crear mecanismes de recollida de dades sobre l’estat de salut de la ciutadania 
desagregada per edat i sexe. 
 

� Contemplar, des de l’atenció sanitària, els trets socioculturals i el desconeixement de la 
llengua per part d’algunes dones migrades. 
 

� Malgrat saber que la incidència de l’anorèxia i la bulímia s’ha incrementat en els darrers anys 
amb una major afectació entre les dones joves, manquen dades sobre la seva repercussió tant 
a nivell de Vilafranca del Penedès com a nivell comarcal. 
 

� Incorporar la perspectiva de gènere al protocol de detecció, actuació i/o derivació 
dels casos de consum problemàtic de drogues sol�licitat des de l’àmbit educatiu. 
 

� Generar dades desagregades per sexe de la incidència de malalties de transmissió sexual a 
la Vila i a la comarca. 
 

� Implicar als homes en la corresponsabilitat de la salut sexual i reproductiva de la parella.  
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ANNEXES 
 
 
- Annex 1: Qüestionari diagnosi personal tècnic i polític 
- Annex 2: Qüestionari diagnosi ciutadania 
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PLA  XXXX  LA IGUALTAT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
 
 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està elaborant el Pla x la Igualtat Municipal per tal 
de millorar la qualitat de vida de les dones i dels homes que viuen i treballen a la vila. Ens 
agradaria que aportessis la teva opinió sobre algunes qüestions que tot seguit et plantegem. 
No cal dir que el qüestionari és anònim.  
 
 
 
0. Sexe 

 □ Dona □ Home 

 
 
1. Càrrec i àrea de treball:          

         
 
2. Valora el grau d’importància que atorgues a la promoció de la igualtat entre homes i 

dones en  la teva feina quotidiana: 
 
 Poca                 Molta  
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
      
3. Sabies que estem renovant el Pla x la Igualtat de Vilafranca? 

 □ Sí  □ No 
 

 
4. Creus que en el dia a dia del treball polític i tècnic de l’Ajuntament es promociona la 

igualtat entre dones i homes? 

□ Sí  □ No 
 

 En cas afirmatiu, ens podries dir de quina manera? En cas negatiu, ens en podries dir el 
per què? 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
5. Has realitzat alguna formació en temes d’igualtat? 

 □ Sí  □ No 
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 En cas afirmatiu, ens podries dir quina? 
 

 
 
  
 
 
 

 
6. Alguna altra persona del teu departament o àrea ha realitzat alguna formació en temes 

d’igualtat? 

 □ Sí  □ No 

 En cas afirmatiu, ens podries dir quantes persones i quina formació? 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
7. El teu departament o secció utilitza en les seves comunicacions un llenguatge inclusiu, 

no sexista? 

 □ Sí  □ No 

 
8. Des de la teva àrea o secció heu dut a terme alguna mesura o acció per promoure la 

igualtat entre homes i dones? 

 □ Sí  □ No 
 

 En cas afirmatiu, ens podries dir quina o quines? En cas negatiu, ens en podries dir el 
motiu? 

 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
9. El teu departament o àrea municipal té previst, dins del seu pressupost, una partida 

destinada a realitzar accions per la igualtat? 

 □ Sí  □ No 
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10. Quins són el àmbits d’actuació que s’haurien de tenir més en compte alhora de planificar 

les polítiques d’igualtat? Escull tres dels proposats:   
 
El llenguatge i la comunicació........ 1 
La immigració ................... 2 
La violència masclista................... 3  
La participació social i política ....... 4  
El treball ................... 5  
L’ educació ................... 6  
La cultura ................... 7 
La planificació urbana .................. 8 
La mobilitat ................... 9 
El medi ambient ................... 10 
La salut ................... 11  
L’esport ................... 12 
 
 

11. I tu? Quines mesures o accions creus que s’haurien d’incloure en el nou Pla per tal de 
promoure la igualtat entre dones i homes a Vilafranca? 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moltes gràcies per la teva col�laboració! 
 



Diagnosi de Gènere de Vilafranca del Penedès  

 140 

PLA  XXXX  LA IGUALTAT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està elaborant el Pla x la Igualtat Municipal per tal 
de millorar la qualitat de vida de les dones i dels homes que viuen i treballen a la vila. Ens 
agradaria que aportessis la teva opinió sobre alguns temes que tot seguit et plantegem. No 
cal dir que el qüestionari és anònim.  
 
 

0. Sexe: □ Dona        □ Home 
 

1. Tram d’edat:                    

Menys de 25 anys □ De 25 a 45 anys □   

De 46 a 65 anys □ Més de 65 anys □ 

 
2. Lloc de naixement:   
                                     Vilafranca ........................1 
                                     Resta de Catalunya ........................2 
                                     Resta d’Espanya ........................3 
                                     Estranger/a comunitària......................4 
                                     Estranger/a no comunitària.......... .......5 
 

 
3. Barri de residència: 

L’Espirall ........................1 
La Barceloneta ........................2 
Molí d’en Rovira ........................3 
La Girada ........................4 
El Poble Nou ........................5 
El Centre ........................6 
Sant Julià ........................7 
Les Clotes ........................8 
 

4. Participes en algun grup, entitat o associació?  □ Sí  □ No 

 En cas afirmatiu, ens podries dir a quin o quina? 
 
 
 
 
  
5. Creus que és necessari seguir treballant per la igualtat entre homes i dones a 

Vilafranca? 
 
“Gens necessari,                         “Molt necessari, 
ja s’ha assolit la igualtat”.                                      resta molt per fer”. 

  
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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6. Creus l’Ajuntament de Vilafranca té en compte les necessitats i interessos tant dels 
homes com de les dones alhora d’elaborar les seves polítiques? 

 □ Sí  □ No 

 
Ens podries dir el per què de la teva resposta? 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Sabies que l’Ajuntament de Vilafranca està  renovant el Pla x la Igualtat de la ciutat? 

 □ Sí  □ No 
 

 
 
8. Quins són, al teu entendre, el àmbits que s’haurien de tenir més presents alhora de 

treballar per la igualtat entre dones i homes? Escull tres dels proposats:   
Els mitjans de comunicació ........... 1  
La violència masclista................... 2  
La participació social i política ....... 3  
El treball ................... 4  
L’ educació ................... 5  
La cultura ................... 6 
La planificació urbana .................. 7 
La mobilitat ................... 8 
El medi ambient ................... 9 
Salut i sexualitat ................... 10  
L’esport ................... 11 
Altres 
 

9. Valores que des de l’Ajuntament s’està donant la resposta suficient al problema de la 
violència masclista? 

□ No  □ Sí  
 En cas negatiu , podries anomenar tres mesures necessàries per a la sensibilització, 

prevenció o atenció a la violència masclista? 
 

           
a.  
 
b. 
 
c. 
 

 
10.  Coneixes els serveis existents a Vilafranca en relació a l’atenció de dones víctimes de 

violència?  

 □ Sí  □ No 
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11.  Tens alguna dificultat alhora de realitzar les següents activitats? 
  

 Activitats culturals o de lleure      □ Sí □ No 
 Activitats socials o polítiques     □ Sí  □ No 
 Activitats esportives       □ Sí □ No 
 

 En cas d’algun SÍ , ens podries dir quines dificultats? 
 
             
a.  
 
b. 
 
c. 
 
 
 
12. Creus que des de l’administració i des de les empreses es facilita la conciliació entre la 

vida laboral, familiar i personal? 

□ No □ Sí  
 En cas negatiu , podries proposar-nos tres mesures necessàries per facilitar la 

conciliació? 
 
             
a.  
 
b. 
 
c. 
 
 
 
13.  Creus que avui en dia homes i dones partim de les mateixes oportunitats per 

incorporar-nos i promocionar en el món laboral? 

□ No □ Sí  
 
 En cas negatiu , podries anomenar tres desigualtats encara existents en el món laboral? 
 
             
a.  
 
b. 
 
c. 
 
 
 
 
14. Creus que és necessari que seguim fomentant la coeducació? (coeducació = educació per la 

igualtat des del reconeixement de la diferència). 
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Gens necessari,                                “Molt necessari, 
nens i nenes, noies i nois ja reben                           l’educació continua sent  
una educació igualitària”.       sexista”.                                               

  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
D’entre les accions per a una educació igualitària que tot seguit et proposem  quines tres 
prioritzaries? 
 
 
  Fer visibles les dones en els currículums educatius.   1 
 Ampliar l’oferta docent per tal que s’adapti a les habilitats  

i interessos tant de noies com de nois.     2 
 Oferir una orientació acadèmica i professional 

lliure d’estereotips. ..        3 
 Treballar les expectatives de mares i pares en relació als 

seus fills i filles........        4 
  Educar als homes en corresponsabilitat a les 

tasques domèstiques i de cura.      5 
 Fomentar models no sexistes i no discriminatoris 

des del mitjans de comunicació.      6 
 Promocionar les joguines i els contes no sexistes.    7 
 Fer més visibles les aportacions culturals de les dones a la ciutat 8 
  

Altres  
 
  

 
 

15. Quins aspectes creus que s’haurien d’adaptar o millorar en el disseny de la ciutat? Escull 
tres dels proposats: 

 
 Més zones verdes ............................   1 
 Millorar l’ accessibilitat als carrers......   2 
 Més seguretat als carrers..................   3 
 Transport públic més eficient ............   4 
 Incrementar els recursos i serveis de proximitat 5 
 Facilitar mobilitat de les persones ......   6 
 Ampliar la  promoció de l’habitatge social  7 
 Controlar el soroll i la contaminació ...   8 
 Facilitar el reciclatge de productes __    9 
 

Altres  
 
  
 
 
16. Creus que la salut pública té suficientment en compte les característiques de salut de les 

dones com el càncer de mama, l’osteoporosi o la salut reproductiva? 

 □ Sí  □ No 

 
 

17. I PER ACABAR… vols fer arribar alguna proposta a l’Ajuntament de Vilafranca per 
millorar la qualitat de vida a la ciutat? 
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MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ! 
 

 


