
Dones amb discapacitat i
igualtat en l'àmbit laboral

2020

E N T R E V I S T A  A  L E S  P E R S O N E S  A T E S E S



Entrevistes realitzades

Dones amb discapacitat  i

igualtat  en l 'àmbit  laboral

1/5

H A N  R E S P O S T  A

L ' E N T R E V I S T A

30 persones

R E S P O N E N  A

L ' E N T R E V I S T A  1

5 persones

Aquesta entrevista s'ha realitzat en
versió Lectura fàcil i amb suport paper.

R E S P O N E N  A  L ' E N T R E V I S T A  2

25 persones

Aquesta entrevista s'ha realitzat en
suport informàtic i paper.

Durant el programa s'han realitzat
entrevistes a les persones ateses per
conèixer la seva opinió en relació a la
igualtat de gènere en l'àmbit laboral.



ENTREVISTA 1  (LF)

QUÈ ENTENS PER IGUALTAT
DE GÈNERE?
 
La majoria respon: tractar homes i
dones en igualtat, que poden fer lo
mateix, igualtat a la feina
 
CONEIXES ALGUNA LLEI A FAVOR
DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I
HOMES? QUINA?
 
La majoria no coneix cap llei (tot i que
alguns apunten que n’hi ha o que hi
estan a favor)
 
POTS EXPLICAR ALGUNA SITUACIÓ DE
DISCRIMINACIÓ DE LES DONES?
 
Algunes persones identifiquen
discriminació en les tasques de la llar,
el rol de la dona dins un matrimoni
(cura dels fills i tasques), altres ho
relacionen amb l'esport (la boxa com
esport masculí) i el maltractament cap
a les dones.
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ENTREVISTA 1 LF

POTS EXPLICAR ALGUNA
SITUACIÓ DE DISCRIMINACIÓ DE LES
DONES EN L'ÀMBIT LABORAL?
En aquesta resposta s’observa
dificultats per concretar la
discriminació en aquest àmbit. 

HAS VISCUT ALGUNA
SITUACIÓ DE DISCRIMINACIÓ DE
GÈNERE EN L'ÀMBIT LABORAL?
 
Totes les respostes són negatives, no
han viscut discriminació
de gènere en l’àmbit laboral.

VOLS AFEGIR ALGUN
COMENTARI?
 
En un comentari s’afirma
la necessitat que hi hagi igualtat en
l’àmbit laboral.
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Explica a que ens referim quan parlem d’IGUALTAT ENTRE HOMES
I DONES
Les respostes refereixen a la igualtat entre homes i dones com 

“No creure’s superior a l’altre, tenir els mateixos drets,
mateixes oportunitats poder fer el mateix, igualtat per tot,
tracte igualitari en tots els àmbits,, igual salari i feina,
mateixes lleis per tots”

Creus que actualment les dones i homes tenen els mateixos
drets?
La majoria creu que no, alguns comenten que queda molt per avançar i
destaquen diferencia de salari (13/25). Una minoria afirmen que sí hi ha
igualtat (5/25). Una minoria responen que sí però molt poc o només
teòricament (4/25). Una minoria refereix que depèn de la perspectiva,
circumstàncies (3/25)

Coneixes alguna llei a favor de la igualtat entre dones i
homes? Quina?
La majoria (17/25) no coneix cap llei, (2/25) afirma que sí però no la sap
anomenar, i la resta (6/25) fan referència a la llei de violència de gènere,
llei feta pel PSOE, apunten el manifest de 8M, llei per regularitzar els
salaris, parlament europeu

ENTREVISTA 2
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hi ha diferència salarial
52%

sí, hi ha igualtat
20%

molt poc
16%

depèn
12%



Creus que les dones viuen situacions de desigualtat? Posa
algun exemple.

La majoria /17/25) afirmen que existeix desigualtat. Apareixen com
exemples principalment en l’àmbit laboral com els estereotips de
gènere, dones i tasques de neteja, hostesses de vol, menor salari
per mateix lloc.

En quins àmbits creus que hi ha desigualtat entre homes i
dones?
La majoria de respostes refereixen a l’àmbit laboral i una minoria
fa referencia també a l’àmbit esportiu.

 

Has vist o viscut alguna situació de desigualtat per raó de
gènere en l'àmbit laboral? Pots explicar quina?
La majoria de respostes són negatives. Algunes persones expliquen
que han viscut discriminació a l’escola, bulling. Destaquem una
resposta en la que s’explica un intent d’abús sexual i assetjament. 

Què creus que es pot fer per millorar les situacions de
desigualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral?

S’apunta la necessitat de manifestar-se, denunciar, promoure una
llei d’igualtat, educar en valors, promoure accions polítiques.Una
minoria no reconeix aquesta situació de desigualtat, valora que
també els homes en pateixen.

ENTREVISTA 2
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