
                                                    

Recull dades del qüestionari extern per al II Pla d’Igualtat entre dones i 
homes de l’Ajuntament d’Eivissa. Realitzat el 24 de novembre de 2017.

Durant l’activitat realitzada per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Eivissa, 
per a la commemoració i sensibilització del dia internacional contra les 
violències masclistes,  realitzada a Vara de Rei, el divendres 24 de novembre 
de 2017, d’entre les 10.00 a 17.00 hores. Se va posar una taula informativa de 
les diferents accions realitzades pel Casal de Dones, a través de la regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Eivissa. 

També se varen repartir desde la mesa informativa, qüestionaris per conèixer la
realitat de la igualtat a l’àmbit extern de l’Ajuntament, amb l’objectiu de comptar 
amb dades qualitatives i així inclourer-les al diagnòstic final extern, el qual 
servirà per a la confecció del Segon Pla d’Igualtat municipal.

Tal com s’indicava al qüestionari, Amb l’anàlisi d’aquest qüestionari es pretén 

fer un estudi de la ciutadania d’Eivissa per fer el segon Pla d’igualtat 

d’oportunitats i de tracte entre dones i homes de l’Ajuntament d’Eivissa. Aquest 

qüestionari és totalment anònim.

El qüestionari extern, constava de 14 preguntes (12 tancades i 2 obertes) 
distribuides en cinq apartats, dels quals només el tercer apartat variava segons 
el sexe de la persona participant en el qüestionari.

Els apartats són: 1-Dades personals: sexe i edat; 2-Qüestions: repartiment de 
tasques quan se conviu amb la mare i el pare, i també a casa vostra, treball 
remunerat, jugarois se regalen per gust o per sexe, tracte igualitari de la dona a
la publicitat, participació i ús d’espai públic, noms de carrers de dones, si el 
mobiliari urbà i infraestructures s’adequen a les necessitats de la 
ciutadania,marcar frases si s’està d’acord les quals versaben sobre: ofertes de 
treball orientades per sexe, brecha salarial, independència, treball domèstic i de
cura, feminisme9 El 3er apartat, se diferenciava per sexe, sobre si els homes 
s’han sentit beneficiats  i les dones discriminades, en situacions concretes, tals 
com: convivència amb la mare i pare, al centre educatiu, a la relacions de 
parella, demanar una ocupació o en la xarxa d’amistats. 4 i 5- Identificar 
necessitats i accions positives per al segon pla d’igualtat.

A continuació, els resultats obtinguts:

1- DADES PERSONALS

• Se varen omplir un total de 40 qüestionaris, dels quals: un 67,50% varen
ser resposts per dones i un 32,50% per homes.
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Sexe de les persones participants al qüestionari extern

Dones

Homes

















                                                    

Si la comparam amb l’anterior, només se diferència una dona més sense 
resposta, per tan,  la diferència per sexe, suposa un 59,25% sense resposta 
femenina i un 38,46% sense resposta masculina.

ACCIONS

DONES HOMES

-Retirar publicitat sexista i posar d’igualtat, 
-Concienciar a la gent que les dones i homes 
poden fer les mateixes feines, 
-Crear observatori Igualtat entre dones i 
homes.
-Potenciar sororitat i bones pràctiques 
feministes, 
-Augmentar els serveis públics de cura a 
persones depenents, 
-Donar més presència a dones en la política, 
art, cultura, economia, etc. 
-Als llibres educatius no apareixen tantes 
figures històriques femenines com de 
masculines.
-Potenciar més les fites de les dones dins 
l’educació, cartells publicitaris igualitaris, sous 
igualitaris, acceptació sense discriminar en 
diferents treballs
-Promocionar a les llibreries els llibres infantils
per crèixer en igualtat, posar un percentatge 
per sexe en quant als càrrecs, 
-Que els homes pugin educar i passar més 
temps amb filles, en una família hi ha mare i 
pare no només una.
- Beques, control lloguers a Eivissa, 
guarderies per ajudar més a que la dona 
pugui treballar sense tanta despesa, educar 
en respecte i millorar accés feina.

- Promoció de les polítiques d’igualtat, 
-Foment de la igualtat a diferents àmbits 
desde institucions públiques a medis de 
comunicació, 
- Foment de l’ètica,
-Respecte i defensa de la igualtat, 
-Oferir sortides a les dones a nivell d’inserció 
laboral, 
-Més feina i ofertes per a dones, 
-Més beques, 
-Més ajudes per la dona.

 


