
Informe de resultats Xàbia Diversa 2022.



El qüestionari que a continuació presentem, es va realitzar per mitjà de les xarxes

socials de Xàbia Diversa durant el mes de gener de 2022. Va tindre un total de 696

visites i 372 van acabar completant el qüestionari, el que suposa el 57,3%.

Segons les dades recollides trobem que 67,5% són dones, 35% d’homes i un 1,6%

persones no binaries o 1,9% han marcat l’opció d’altres.

La gran majoria de les persones que han contestat són joves, ja que les menors de

15 anys i fins als 25 suposen el 60% de la mostra.

Amb relació a la identitat de gènere de les persones que han respost, el 94,4% són

persones cisgènere i un 2,7% són persones trans (en nombre absolut són 10

persones). La resta admet que no coneix la diferència entre sexe biològic i gènere.

Respecte a l'orientació sexual de les persones que han respost el 65,5% diu ser

heterosexual i el 34,5% persones LGTBI. Entre elles hi trobem que el 16,6% són



persones bisexuals, el 5,6% són gays, el 3,7% són dones lesbianes, el 2,9% són

persones pansexuals i un 1,1% persones asexuals.

La primera pregunta feia referència a la percepció de llibertat que tenen les

persones LGTBI a l’hora de mostrar-se públicament.

Pregunta 7. Creus que hi ha joves a Xàbia que amaguen la seua homosexualitat o
transsexualitat per por a la reacció de la resta?

En endavant, l’anàlisi que presentem mostra els resultats amb la comparativa
entre la resposta total de la mostra i la resposta de les persones LGTBI que
han contestat a l’enquesta.



Pregunta 8. Creus que els instituts de Xàbia són un espai segur per a eixir de
l’armari?

Resposta del total de la mostra                                           Resposta de les persones LGTBI



Pregunta 11. Coneixes alguna persona que haja patit agressions o insults a
Xàbia per la seua orientació sexual o per la seua identitat?

Resposta del total de la mostra Resposta de les persones LGTBI

.



Pregunta 12. Hi ha algun lloc de Xàbia on sents inseguretat per a mostrar-te de
manera lliure?

Resposta del total de la mostra                                           Resposta de les persones LGTBI

Algunes de les respostes obertes que van compartir les persones
enquestades:

- “Per a mi no hi ha cap lloc on jo senta inseguretat, però sí que és veritat que als instituts

solen haver-hi comentaris i accions irrespectuoses cap a nosaltres. I trobe normal que hi

hagen persones que tinguen por d'eixir de l'armari, perquè encara que hi haja molta gent

(per sort) que trobe bé i no l'importe les orientacions i gustos de les persones. Realment Xàbia

no deixa de ser un poble i hi ha gent amb les seues creences que es pensa que pertànyer a

aquest col·lectiu és una malaltia”

- Més que llocs diria que segons l'entorn. Considere que cada vegada més hi ha més jove amb

mentalitats més conservadores quant a certes temàtiques socials (entre altres l'orientació

sexual i la identitat de gènere

- Tots els llocs bàsicament. No estic fora de l'armari

- El instituto o el arenal, donde haya mucha gente no me siento muy segura

- No estic fora de l'armari, i no sé si el poble de Xàbia és segur per a mi.

- Més que llocs, són determinats ambients/persones

- Jo en concret cap, però sí que sé de gent que pel carrer no se sent còmoda anar amb la seua

parella del mateix sexe.



- Thiviers

- Instituts

- Muntanyar

- l'Arenal

- la placeta

- El skatepark del arenal y varios otros sitios

Pregunta 14. Creus que és important i necessari celebrar l’Orgull LGBTI a
Xàbia?

Resposta del total de la mostra



Resposta de les persones LGTBI


