
 31,65  

 67,89  

 0,46  

Gènere dels participants: 

 Masculí

 Femení

 Altres

 0,92  

 28,44  

 4,13   37,61  

 27,06  

 1,83  

Edat dels participants: 

 menys de 12

 de 12 a 20

 de 20 a 35

 de 35 a 50

 de 50 a 65

Igualtat de gènere: 
L’enquesta ha estat un èxit, 217 persones 

l’heu contestada en un breu període de 

temps.  En aspectes de gènere, un 67,89% 

dels participants s’han definit com a  

dones, un 31,65% com a homes i un 

0,46% s’ha definit com a “altres”. 

Pel que fa a l’edat, només 2 persones 

s’han situat en la franja de menors de 12 

anys i un 28,44% en tenen entre 12 i 20. 

Un 4,13%  correspon a joves entre 20 i 

35 anys. Unes 80 persones tenen entre 

35 i 50 anys. La franja d’edat que 

comprèn els 50 fins als 65 representa un 

27,06% del total i un 1,83% correspon als 

majors de 65 anys.   

Un 69,27% basa el feminisme en la igualtat de gènere. Un 20,64% pensa que es 

refereix a la igualtat, no exclusivament de gènere. Cal afegir que unes 22 persones no 

defineixen el feminisme com cap de les anteriors idees, alguns pensen que el 

feminisme implica una superioritat femenina front els homes, idea errònia i altres 

diuen que no ho saben. 

En canvi, a l’hora de definir el masclisme, un 94,04% coincideix en que implica 

sentiments de superioritat dels homes front les dones. Un 2,75% introdueix la idea de 

superioritat, però creu que no ha de ser explícitament de l’home sobre la dona. 7 

persones han respost que no saben què és. La majoria, un 98,17%, no es defineix com 

a masclista. En canvi, 4 sí que ho fan. Una dada interessant és que 3 d’aquests 4 són 

dones.  

A la pregunta sobre xiular, valorar i qualificar a dones pel carrer, un 87,44% dels 

enquestats ho defineix com a masclista. 9 creuen que no ho és i uns 18 expliquen que 

depèn del to, la situació on es faci i la confiança que es tingui amb la dona.  

Un 28,24% han contestat que la mare és qui du a terme 

la majoria de les tasques a la seva llar. Un 3,70% diu que 

és el pare. En un 6,46% dels casos se n’encarrega una 

assistent. 43 persones fan les feines elles mateixes. Un 

2,78% responen que és la seva parella qui se 

n’encarrega majoritàriament i un 38,89% diu que tota la 

família se’n fa càrrec per igual. 
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La majoria dels enquestats mai 

miren el mòbil de la seva parella ni 

la controlen. Alguns no en tenen. 4 

persones han dit que algun cop 

l’han espiat, dada preocupant. 

Finalment, 3 expliquen els motius 

pels quals ho fan: la parella els ho 

demana.  

A la pregunta inversa, les dades 

són molt semblants. La majoria 

diuen que no els miren el mòbil. 

Un 30,28% afirmen que no tenen 

parella. 6 persones expliquen que 

algun cop les ha controlat i 13 

diuen que no ho saben. Cap dels 

participants o les seves parelles  ho 

fan usualment.  

Uns 136 dels enquestats saben què és el sostre de vidre, però 4 tenen una idea errònia 

del que és. Unes 77 persones no ho sabien i ho han après.  

Un 72,73% de les dones enquestades han patit o vist alguna situació masclista i un 65% 

dels homes també. Aquesta és una dada realment preocupant. Hem de plantejar-nos si 

estem encaminant bé la societat cap al futur que volem.  

A 141 enquestats no els atreu res d’una 

cançó amb lletres masclistes. Per contra, 77 

diuen que els agrada el ritme i la melodia. 

Hi ha una persona que ha expressat que li 

agrada tot: la música i la lletra.  

Un 82,73% dels enquestats creu que no hi 

ha igualtat de gènere a Catalunya. La resta, 

en canvi, creu que sí.  

Un 92,73% dels enquestats creu que la societat occidental ha canviat cap a una 

situació més feminista últimament i ho argumenten majoritàriament amb les creixents 

reivindicacions feministes, major igualtat de salaris, etc. Un 7,27% no ho creu. Una part 

d’aquests diu que el jovent ha empitjorat respecte anys enrere.    

La majoria, un 72,73%, creu que en un futur la nostra societat arribarà a una situació 

d’igualtat total. L’altra part, un 27,27%, no ho creu. Una gran part coincideixen en la 

necessitat d’educar des de petits als infants en la igualtat i en actuar front actes 

masclistes. També hi ha qui pensa que viatjant s’aprèn molt d’altres cultures i això 

fomenta el respecte, bàsic en una societat igualitària. 

 

Mires el mòbil de la teva parella? La 
controles?  

 No tinc parella
 Mai
 Algun cop
 Usualment
 Altres

Et mira el mòbil la teva parella 
d'amagat? Et controla? 

 No tinc parella

 Mai

 Algun cop

 Usualment

 No ho sé

 17,27  

 82,73  

Creus que hi ha igualtat 
de gènere a Catalunya? 

 Sí

 No


