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L'OBSERVATORI DE GÈNERE

QÜESTIONARI  D ’IGUALTAT  DEL  COL ·LEGI  DE  FISIOTERAPEUTES  DE  CATALUNYA 2019

La primera mesura que va dur a terme va ser recollir dades a través d’una enquesta
per valorar la situació del col·lectiu en relació a la desigualtat de gènere. En aquesta
enquesta es van valorar tant el coneixement del nostre col·lectiu sobre la igualtat de
gènere com la situació actual que viu la nostra professió respecte de la igualtat.
 
 
En total es van rebre 114 respostes, durant els mesos d’abril i maig de 2019, de les
quals un 82.14% eren dones i un 17.86% homes. El 89.79% de les respostes van ser de
fisioterapeutes d'entre 18 i 39 anys.
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La Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) va crear el
passat 7 de març de 2019 l’Observatori de Gènere del CFC, un òrgan assessor per
lluitar per l'equitat i contra la desigualtat de gènere, l’assetjament i la discriminació
dins del col·lectiu de la Fisioteràpia.
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CONEIXEMENT SOBRE IGUALTAT
QUÈ  ÉS  L ’EQUITAT  DE  GÈNERE?

QUÈ  ÉS  LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE?

QUÈ  ÉS  LA IGUALTAT  DE  GÈNERE?

 QUÈ  ÉS  EL  FEMINISME?

QUÈ  ÉS  I  QUINA FUNCIÓ  REALITZA UN  OBSERVATORI  DE  GÈNERE?
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Tenim clars conceptes
com igualtat i feminisme,
però encara tenim molt
camí a recórrer en
matèria d'igualtat



63.59%
dels col·legiats i
col·legiades han patit
assetjament per raó de
sexe

L’assetjament per raó de sexe és qualsevol comportament que, per motiu del sexe
d’una persona, s’exerceix amb la finalitat d’atemptar contra la seva dignitat o la seva
integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant,
humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes, d'acord amb el
que disposa l'article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista.
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ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

VAS  DENUNCIAR  L ’ASSETJAMENT  PER

RAÓ  DE  SEXE?

EN  EL  CAS  D ’HAVER  PATIT  ASSETJAMENT

PER  RAÓ  DE  SEXE ,  PER  QUÈ  NO  VAS  DENUNCIAR?
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No sabia com fer-ho 

HAS  PATIT  ASSETJAMENT  PER  RAÓ  DE  SEXE?



57.26%
de les col·legiades i
col·legiats han patit
assetjament sexual
durant l'exercici de la
professió

L’assetjament sexual és qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de
naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la
dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil,
degradant, humiliant o ofensiu, sense perjudici del que estableix el Codi Penal i
d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 5/2008.
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ASSETJAMENT SEXUAL

VAS  DENUNCIAR  L ’ASSETJAMENT  SEXUAL? EN  EL  CAS  D ’HAVER  PATIT  ASSETJAMENT  SEXUAL ,  PER

QUÈ  NO  VAS  DENUNCIAR?
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HAS  PATIT  ALGUN  TIPUS  D ’ASSETJAMENT  SEXUAL  A LA

TEVA PROFESSIÓ?

Accedeix a la versió completa d’aquest informe de resultats aquí

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/serveis/genere/igualtat-genere-fisioterapia-catalunya.pdf


IGUALTAT DE GÈNERE I 
FISIOTERÀPIA A CATALUNYA

2019

 

genere@fisioterapeutes.cat


