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Aquest document és un 
recull de les principals dades 
estadístiques, presentades a 
partir d’una infografia o d’un 
gràfic, sobre les desigualtats 
i les diferencies en la vida 
quotidiana de totes les persones 
des de la perspectiva de gènere. 

Les dades estadístiques 
presentades en aquest 
document s’endrecen a partir 
de diferents àmbits de la vida 
quotidiana.
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Treballem  
amb els següents 

valors i tenim 
aquesta manera  

de fer

TRANSPARÈNCIA: 
Volem fer efectiu el 
dret a la informació, 

fent accessibles i gratuïtes 
dades necessàries per entendre 
com ens va com a societat, 
sense biaxos de gènere.

UN LLENGUATGE 
DIFERENT: Evitem els 

registres massa tècnics, 
tancats o freds. Utilitzem la 

imatge com a recurs comunicatiu 
senzill així com d’un llenguatge 

comprensible i directe.

APODERAMENT: 
Volem fer possible 
que activistes i 

persones interessades 
puguin trobar informació de 
qualitat per a suportar les 
seves demandes i relfexions.

INFORMACIÓ DE 
QUALITAT: Usem fonts 

estadístiques de qualitat, 
la presentem de forma correcta i 

usable i seleccionem i interpretem 
els indicadors a partir del contrast 

amb persones expertes.

DIVULGACIÓ: Volem 
facilitar la interpretació 
i comprensió d’aquesta 

informació per part del públic no 
expert i promoure l’aproximació a 
la igualtat de gènere de persones 
prèviament no sensibilitzades.

ADAPTABILITAT I PLURALISME: 
Sense pretendre ser “neutrals”, 

no proposem un sistema 
d’indicadors tancat, sinó un llistat de 

dades prou flexible com per permetre 
diferents interpretacions i usos, i que es 

pot modificar amb els canvis del context.
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SALUT1
La salut és un dels elements més importants  
per tenir una vida feliç.

I les desigualtats socials de diversos tipus expliquen en bona part com 

anem de salut, entesa més enllà de l’absència de malaltia. On vivim, 

quant i com treballem o quina educació tenim són elements que afecten 

directament la nostra salut, molt abans d’haver d’acudir que ens curin.



Quotidiana Cooperativa 2021Quotidiana Cooperativa 2021

Desigualtats de gènere a la vida quotidiana  •  6Desigualtats de gènere a la vida quotidiana  •  6

El mal estat de salut autopercebut indica les persones que consideren que la seva salut és regular o 
dolenta. És ben sabut que hi ha factors socials que afecten el benestar o malestar de les persones. 

El lloc on vivim, on treballem, el coneixement que tenim sobre la prevenció, o la nostra posició 
econòmica, afecten la nostra salut. En conjunt, les dones tenen en major mesura que els homes un 
pitjor estat de salut autopercebut. 

D’altra banda, l’estat de salut percebut és pitjor a mesura que més baix és l’estatus social de les 
persones enquestades. A més, la diferència de gènere pel que fa a aquesta autovaloració és més 
gran en el nivell social més baix. Així, les dones amb més possibilitats de tenir un mal estat de salut 
autopercebut són les dones de classe social baixa, amb un 22,8% enfront del 16,6% de possibilitats dels 
homes d’aquesta mateixa classe social.

 www.quotidiana.coop/observatori

12,2%

13,6%

22,8%

10,0%

13,9%

16,6%

Classe social per ocupació

NO EM TROBO BÉ!
Mal estat de salut percebut per les dones  
i els homes de diferents classes socials. 
Catalunya 2020

homes dones

Font: Elaboració equip Quotidiana a partir de Generalitat de Catalunya, Enquesta de Salut de Catalunya.
Disseny: Monika Francisco, www.aquatinta.es

CLASSE I Directius/ves, gerents i 
professionals universitaris/àries

CLASSE II
Ocupacions intermèdies, 
treballadors i treballadores per 
compte propi

CLASSE III Treballadors i treballadores 
manuals

CLASSE I CLASSE II CLASSE III

1 SALUT
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Practicar un mínim de 30 minuts d’activitat física moderada cinc cops per 
setmana redueix a la meitat el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis 
de tipus 2 i obesitat. 

Practicar activitat física de manera habitual també disminueix l’estrès i l’ansi -
etat. Hi ha una proporció una mica major de dones que realitzen una activitat 
física baixa (no moderada ni alta) que d’homes. Els homes amb aquest com -
portament representen el 16,34% del seu sexe, mentre que les dones repre -
senten el 16,92%. A més, elles es decanten més sovint que ells per l’activitat 
moderada (64,50% respecte el 46,42%) i ells més sovint que elles per l’alta (el 
37,22% respecte el 18,58%). 

Afecta l’estatus socioeconòmic a la realització d’aquesta activitat? Les pautes 
són poc clares, ja que els homes de la classe mitjana són més reticents a la 
pràctica més intensa de l’activitat física, mentre que entre les dones la classe 
social no sembla implicar grans variacions.

Les malalties cròniques són un factor de pèrdua de qualitat de vida molt relle -
vant i estan en gran mesura vinculades a les nostres condicions socials i els 
estils de vida que duem. Les dones en pateixen més que no pas els homes, tot 
i que en els darrers anys la seva incidència s’ha anat apropant. 

Els transtorns més freqüents, d’altra banda, no són idèntics per a ells que per 
a elles: el mal d’esquena lumbar o dorsal i les malalties reumàtiques són el 
transtorn més freqüent entre les dones. 

A més, la depressió i la incontinència urinària són dos transtorns crònics que 
apareixen en el ranking femení però no en el masculí. Per als homes el trans -
torn crònic més freqüent és la pressió alta; el colesterol elevat i el mal d’es -
quena lumbar o dorsal.  

Estem en forma? Les deu malalties cròniques que més patim

Deu transtorns crònics més freqüents en població major de 14 anys, segons sexe. 
Catalunya, 2020

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya.

Activitat física, segons sexe i classe social. Catalunya, 2020

Unitats: Durada mitjana en hores i minuts (hh,mm).
Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya.

DONES HOMES

Malaltia % Prevalença Malaltia % Prevalença

Mal d'esquena lumbar o dorsal 29,6 Pressió alta 24,7

Malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor 26,7 Colesterol elevat 18,8

Mal d'esquena cervical 24,9 Mal d'esquena lumbar o dorsal 18,5

Pressió alta 23,2 Malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor 14,5

Colesterol elevat 17,0 Mal d'esquena cervical 13,8

Migranya o mals de caps freqüents 16,9 Ansietat 8,6

Ansietat 15,7 Al·lèrgies 8,0

Depressió 13,8 Diabetis 8,0

Al·lèrgies 13,5 Migranya o mals de caps freqüents 6,6

Incontinència urinària 7,8 Transtorns mentals 6,2

  Alta
  Moderada
  Baixa

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Classe I*

35,4%

17,3%

47,2%

Classe III*

38,4%

14,5%

47,0%

Classe III*

18,1%

16,9%

65,0%

TOTAL

18,6%

16,9%

64,5%

Classe II*

35,7%

20,8%

43,4%

Classe II*

15,4%

18,7%

65,9%

Classe I*

21,3%

15,9%

62,8%

HOMES DONES

*Classe social segons l’ocupació de la persona de referència de la llar:
Classe I: Directors/es i gerents i professionals de nivell universitari.
Classe II: Ocupacions intermèdies i per compte propi.
Classe III: Treballadors/res manuals.  
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Que les condicions de vida influeixen en la salut mental és un fet conegut. 
També que la depressió incideix més en les dones (les afecta en un 11,2% dels 
casos) que en els homes (als qui afecta en un 3,9% dels casos). La depressió 
afecta també més a la població sense estudis que aquella que en té més. 

Aquest fet pot ser degut a les millors condicions de vida que implica l’accés 
a nivells d’ensenyament superior o potser a la major adquisició de recursos 
cognitius i emocionals per a fer front a aquesta amenaça. 

Però les dades mostren, a més, que el nivell educatiu del qual gaudim prote -
geix més les dones que els homes. Així, hi ha 4,9 punts de diferència en la in -
cidència de depressió (major o severa) en els homes menys formats respecte 
els més formats. En canvi hi ha 11,3 punts de diferència entre les menys i les 
més formades.

El confinament ha tingut conseqüències en la salut de les persones i en la 
qualitat del seu son. Com es mostra al gràfic, el 36% dels i les enquestades 
dormen pitjor o molt pitjor que abans del confinament, el 53,5% igual, i el 
10,4% millor o molt millor que abans. 

Aquestes dades, però, mostren diferències de gènere: el 30,4% dels homes 
i el 41,3% de les dones han dormit pitjor o molt pitjor. A més, el 59,4% dels 
homes contesten que dormen igual, mentre que en el cas de les dones aquest 
percentatge representa el 48,2%. Finalment, no es mostren diferències signi -
ficatives pel que fa als homes i dones que responen que dormen molt millor 
o millor que abans.

Així doncs, aquestes dades mostren com les dones pateixen amb un pitjor 
estat de salut el neguit o la incertesa que comporta per a bona part de la po -
blació la situació actual.

Les dones que no han estudiat, les més deprimidesEl confinament mostra diferències de gènere  
en la qualitat del son

Qualitat del son en el confinament segons sexe. Catalunya, maig 2020

Font: Enquesta sobre els usos del temps i el confinament. Centre d’Estudis d’Opinió

Escala de depressió PHQ-8 (població major de 14 anys) segons sexe i nivell educatiu. 
Catalunya 2018

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya.
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  Homes           Dones

Molt millor que abans/ 
Millor que abans

Igual Molt pitjor que abans/ 
Pitjor que abans

10,1% 10,5%

59,4%

48,2%

30,4%

41,3%

0% 20% 40% 60% 90%10% 30% 50% 80%70% 100%

  Sense depressió            Depressió major            Depressió major severa

Estudis primaris  
i sense estudis 76,7% 0,7%22,6%

Estudis primaris  
i sense estudis 94,4% 1,0%4,6%

Estudis secundaris 86,3% 1,7%12,0%

Estudis secundaris 90,4% 1,3%8,3%

Estudis universitaris 93,1% 0,8%6,1%

Estudis universitaris 97,1% 0,4%2,5%

H
OM

ES
DON

ES
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TEMPS2
El temps lliure és un recurs escàs  
en el món en què vivim.

És clau per al benestar, la salut i la felicitat. El temps que tenim depèn 

de factors com ara les nostres obligacions, els diners de què disposem, 

les distàncies a recórrer i com siguin d’accessibles els béns clau per a la 

vida quotidiana. Per això el temps no se li escapa de les mans a tothom 

per igual.
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Ens imaginem que la gran majoria de la gent entre 16 i 64 treballen a temps complet. En canvi això 
està lluny de ser real. 

En aquesta condició es troben només el 52,4% dels homes i el 34,1% de les dones. 

Aquesta diferència de 18 punts s’explica perquè el 16,2% de les dones són mestresses de casa, i a més 
l’10,6% són treballadores a temps parcial, essent quasi el triple que els homes en aquesta situació. 
Per contra els homes són lleugerament majoritaris entre pensionistes, mentre la proporció de dones i 
homes és similar entre estudiants i persones a l’atur.

L’ACTIVITAT PRINCIPAL DE LA POBLACIÓ  
EN EDAT DE TREBALLAR
Activitat principal de la població entre 16 i 64 anys segons sexe. Espanya 2019

Font:  Elaboració equip Quotidiana  a partir d’INE, Enquesta de Població Activa.
Disseny: Monika Francisco, www.aquatinta.es

Treball a temps 
complert

Treball a temps 
parcial

Estudis

Jubilació o  
altres pensions

Tasques  
de la llar

Cerca de feina 
(atur)

Altres

www.quotidiana.coop/observatori

homes dones

Treball a temps 
complert

Treball a temps 
parcial

Estudis

Jubilació o  
altres pensions

Tasques  
de la llar

Cerca de feina 
(atur)

Altres

2 TEMPS
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El salari que cobren els homes i les dones no determina qui dels dos dedica 
més hores a la llar. Invariablement, és la dona, tingui el salari que tingui, qui 
dedica més hores a la cura de la llar i a la família. 

Tot i així, mentre que pels homes la dedicació a la llar i a la família varia poc 
en funció del salari que cobrin, ja que hi dediquen entre 2:05 h i 2:33 h; la de -
dicació femenina oscil·la entre una forquilla més àmplia, entre 3:11 h i 4:37 h 
diàries. És a dir, que a més salari, tot i que les desigualtats continuen, la dona 
disminueix més la seva dedicació a les tasques de la llar. Aquest fet apunta a 
una disminució del temps total dedicat o bé a la contractació de personal per 
fer aquestes tasques, usualment dones.

Un dels àmbits on es mostren més diferències entre dones i homes és el 
temps que inverteixen en treball en l’àmbit domèstic. 

En aquest sentit, l’any 2020 encara es continuaven mostrant grans dispari -
tats, mentre que un 11,6% d’elles assumeixen que no dediquen cap hora a 
activitats domèstiques en un dia feiner, ells representen el 32,6%. Per contra, 
el 56,9% de les dones declaren invertir més de dues hores, en canvi aquesta 
xifra només representa el 19,4% en el cas dels homes. 

Aquestes dades continuen mostrant com els rols de gènere continuen estan 
molt presents i és un indicador que té repercussions en d’altres aspectes com 
la desigualtat econòmica, la vida social, la participació social i política o bé el 
benestar físic i mental. 

Ingressar més diners no elimina la desigual dedicació  
al temps domèstic i de cura 

Les dones continuen dedicant més temps en les 
activitats domèstiques

Hores dedicades a activitats domèstiques en un dia feiner, segons sexe.  
Catalunya, 2020

Font: Departament de Salut, Enquesta de salut de Catalunya

Durada de les activitats de la llar i la família segons sexe i ingressos mensuals. Població 
ocupada. Catalunya 2011

Font: Idescat, Enquesta de l’ús del temps, 2011.

  Homes           Dones
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900€
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a 1400€

2:28
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Més de 
2200€

2:25

3:51
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2:33

3:51

De 1101€ 
a 1300€

2:43

3:31

De 1701€ 
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2:42
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De 1401€ 
a 1700€

2:39

3:41
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2:05

3:11
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En les parelles joves, el nivell educatiu  -més que no pas el nivell de renda o 
d’altres situacions socials - és el factor que més determina la disminució del 
treball domèstic de les dones. 

Tanmateix, les hores de treball no remunerat masculí no augmenten en la 
mateixa proporció. Aquest fet pot indicar dues coses, i possiblement succeei -
xen totes dues: d’una banda el treball domèstic disminueix en el seu conjunt 
en les llars joves amb un nivell educatiu més alt i, d’altra banda, part de les 
feines domèstiques s’externalitzen i passen a fer -les altres persones profes -
sionalment. 

Aquestes altres persones sovint treballen en l’economia informal i solen ser 
dones de nivells socials més baixos, sovint migrades. Així doncs, a grans trets, 
el desequilibri de gènere s’estaria mantenint, però ja no dins, sinó fora de la 
llar i en intersecció amb les desigualtats de classe social.

Durant la nostra joventut sentim que tenim bastant temps disponible, i a 
mesura que s’apropa la mitjana edat la nostra percepció de disponibilitat de 
temps disminueix. 

Dels 35 als 54 és quan es troba més baixa, i a partir d’aquell moment la per -
cepció torna a augmentar, de mica en mica, fins a les cotes més altes en el 
moment de la jubilació de les feines remunerades i també, sovint, acompa -
nyada per la relaxació en les responsabilitats familiars, ja que els fills i filles 
ja són grans. Per a qualsevol franja d’edat, només amb una petita excepció, 
les dones perceben que disposen de menys temps per a fer el que volen que 
no pas els homes. 

La major diferència apareix en la franja dels 65 als 74 anys, ja que quan cessen 
les responsabilitats laborals, els homes senten que tenen molt temps lliure, 
mentre que les dones no, ja que les activitats de cura i els treballs remunerats 
(com la neteja de la llar, cuinar, etc.) no s’acaben mai. 

El nivell educatiu redueix el treball domèstic femení, 
però no aconsegueix la corresponsabilitat 

La sensació de tenir temps lliure varia segons el sexe  
i l’edat 

Percepció de temps disponible per a fer el que es vol segons sexe i edat. Espanya, 2012

Font: Enquesta Social Europea, 2012

Hores mitjanes de treball domèstic en un dia laborable dels joves de 15 a 34 anys que 
viuen en parella, segons sexe i nivell d’estudis. Catalunya 2012

Font: Moreno, Sara: Gènere, a informe de l’Enquesta a la joventut de Catalunya, 2012.  
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CURA3
Totes les persones necessitem que ens cuidin.

I, per tant, tenim el deure de cuidar. De fet, la major part d’etapes de 

la nostra vida, des de la infància a la vellesa i passant per períodes de 

malaltia o de dol, estan marcades per la cura, i alhora un gran volum 

d’activitats quotidianes estan destinades a cuidar. Algunes d’aquestes 

activitats es fan en l’economia submergida o de forma molt precària. 

Altres, fetes de forma voluntària a persones estimades, no tenen cap 

tipus de reconeixement social (i laboral) per a ser desenvolupades en 

condicions. La gran majoria d’aquestes activitats i atencions són dutes a 

terme per dones.
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Garantir que hi ha prou escoles públiques per a escolaritzar els nens i nenes més petits de 3 anys 
és, en primer lloc, un dret d’aquests nens i nenes. Però també és una política de socialització de la 
cura, en aquest cas de la petita infància. 

Al nostre país estem molt lluny de tenir d’aquest dret educatiu i de cura. L’escolarització ha augmentat 
de forma continuada els darrers vint anys, passant del 27 al 39%. Però només una part d’aquesta 
escolarització és pública. Tot i que tendim a pensar en l’escolarització dels més menuts com una opció 
individual sense altres implicacions, el cert és que l’Enquesta a la joventut de Catalunya mostra el contrari. 

Són les famílies joves amb majors ingressos les que en major mesura escolaritzen els seus infants 
(superant la barrera del 50%) i aquesta escolarització decreix quan decreix el nivell econòmic en 
aquestes llars. Les llars amb menors rendes escolaritzen els seus nens i nenes menors de tres anys la 
meitat del que ho fan les més benestants.

www.quotidiana.coop/observatori

ESCOLA 0-3: UN DRET PER ASSOLIR
Evolució de la taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer cicle (0 - 2 anys) 
pública, privada i total. Catalunya, 2004-2021.

Percentatge de joves de 15 a 34 que porten els fills a l’escola bressol, se-
gons ingressos anuals de la llar (en quartils). Catalunya 2017
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Les tasques de cura han estat històricament realitzades en l’àmbit familiar: 
majoritàriament per les dones i de manera informal. Els serveis i les pres -
tacions poden ajudar a deslliurar a les famílies  -especialment a les dones - 
d’aquestes tasques, sent assumides pel sector públic a través de persones 
professionals. 

Tanmateix, malgrat l’aprovació de legislació en matèria de dependència a la 
primera dècada de segle (LAPAD 12/2006 i llei 12/2007 de serveis socials), 
l’evolució de les diferents prestacions i serveis ens mostra com la prestació 
econòmica vinculada a la cura familiar ha sigut la més habitual des de 2010. 
Aquesta prestació consisteix en una ajuda econòmica a un familiar per tal que 
tingui cura de la persona dependent. 

Aquesta mesura té un gran impacte de gènere, ja que són majoritàriament les 
dones qui s’ocupen d’aquestes tasques, assumint el cost de desaparèixer del 
mercat laboral formal, la manca de temps i l’impacte negatiu en la salut que 
té aquest tipus de feina. 

El treball a temps parcial és, sovint, una forma de precarietat “triada” per a 
poder fer front al treball domèstic no remunerat. 

Específicament a Espanya hi ha 305.600 persones, de les quals 286.100 són 
dones, que treballen a temps parcial perquè, més enllà de les tasques quotidi -
anes mínimes a totes les llars, han de tenir cura d’una persona en situació de 
dependència (infant, persona gran, malalta o amb discapacitat). 

El col·lectiu que, amb diferència, més es troba en aquesta situació és el de les 
dones entre trenta -cinc i quaranta -quatre anys. Aquestes representen sis de 
cada deu persones en aquesta situació de precarietat laboral causada per la 
manca de corresponsabilitat social respecte la cura.

La família continua tenint un rol central en la cura  
de llarga durada Qui renuncia a l’ocupació a temps complert per cuidar? 

Persones ocupades a temps parcial per tenir cura de persones dependents, per grups 
d’edat i sexe. Espanya 2020

Font: Enquesta de Població Activa de l’INE.

Nombre de prestacions a la dependència. Catalunya, gener 2021

Font: IMSERSO
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De l’any 2006 al 2019 el nombre de places de residències per a gent gran han 
augmentat anualment, passant de 54.399 a 64.367. 

Des de l’any 2006, s’ha mostrat un gran pes del sector privat  - ja sigui to -
talment privada o concertada  - en l’oferta de places residencials. A més, les 
dades mostren com les places públiques s’han mantingut gairebé estables i 
s’han elevat de manera molt discreta en els últims 12 anys, ja que el 2006 n’hi 
havia 8.195 i al 2019 només havien crescut fins a les 10.371. 

Pel que fa a les places totalment privades, aquestes es redueixen, però aques -
ta reducció es veu compensada per l’augment de l’oferta concertada. Amb tot, 
el sector privat continua tenint un gran pes en la gestió de les residències, 
mentre que les places públiques continuen sent minoritàries.

Homes i dones responen diferent a la pregunta sobre qui s’ocupa principal -
ment de les persones menors de 18 anys. La resposta majoritària d’homes i 
dones és que aquesta tasca es realitza de manera conjunta amb la parella, 
tanmateix una major proporció d’homes (44,8%) que de dones (40,5%) assu -
meixen que aquesta tasca es realitza per part de les dues persones. 

D’altra banda, un 37,8% de les dones reconeixen que són elles mateixes les 
principals cuidadores, front el 8,7% dels homes. Per contra, l’1,1% de les do -
nes i el 24,7% dels homes respon que la seva parella és la cuidadora principal. 

En línies generals, es podria dir que la majoria de dones no creuen que el re -
partiment de la cura dels i les menors sigui equitatiu, i són elles que realitzen 
les tasques de cuidadores principals en major mesura.

El sector privat té un gran protagonisme  
en les residència catalanes

Qui cuida de les criatures i adolescents en l’àmbit 
familiar?

Cuidador/a principal de menors de 18 anys (no discapacitades). Catalunya 2020 Places de residència per a gent gran segons tipus. Catalunya  2019

Font: Generalitat de Catalunya, Mapa de serveis socials de Catalunya 
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Seguretat4
La seguretat és allò que necessitem  
per dur a terme un projecte de vida lliure de por i 
violència.

La seguretat és el benestar, viure amb plenitud les llibertats i els drets. 

És en si mateixa un Dret Humà fonamental. És la protecció davant dels 

delictes contra la vida, la llibertat sexual o la propietat, però també és la 

seguretat integral: la seguretat alimentària, ambiental o econòmica.
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Les dones, en tots els trams d’edat, superen als homes pel que fa a la seva sensació d’inseguretat 
al caminar soles pel carrer de nit. Aquesta sensació d’inseguretat s’acusa en les noies joves i en 
les dones grans. Així, la pauta masculina és a un increment de la sensació d’inseguretat amb l’edat, 
mentre que la femenina fa forma de vall, amb dues puntes en la joventut i la vellesa. La bretxa de 
gènere és menor com més edat es té. 

La seguretat no és només l’absència de delictes sinó sobretot la sensació de poder viure sense por 
i poder dur a terme la vida quotidiana amb llibertat. Les enquestes de victimització gairebé sempre 
mostren la paradoxa que les dones i la gent gran són els sectors de la població que menys pateixen 
delictes tipificats policialment i també són els sectors de la població que presenten un nivell de 
sensació d’inseguretat més alt. Per això, no només l’actuació policial i judicial tenen un rol important en 
les polítiques de seguretat, sinó que les mesures de sociabilitat i convivència i de planificació i disseny 
dels espais públics són grans eines per garantir un ús i gaudi equitatiu i lliure del nostre entorn.

 www.quotidiana.coop/observatori

SEGURETAT  
EN L’ENTORN 
QUOTIDIÀ
Persones que se senten insegures 
quan caminen soles pel carrer durant 
la nit a la seva zona. Espanya 2018

Font: Enquesta Social Europea
Disseny: Monika Francisco, www.aquatinta.es
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La sensació d’inseguretat a l’espai públic té una clara dimensió de gènere. 
L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner mostra com hi ha persones que evi -
ten viatjar soles en transport públic. Concretament el 16,5% de les persones 
que formen part del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 
(SIMMB) a vegades o sovint ho han evitat i el 16,9% quasi sempre o sempre. 

Tanmateix, es mostren clares diferències entre homes i dones, el 16% dels ho -
mes responen que sempre, quasi sempre, a vegades o sovint han evitat anar 
sols en transport públic, mentre que en el cas de les dones aquest percentatge 
representa el 47,9%.  

Així doncs, la inseguretat en l’espai públic té unes clares conseqüències en la 
vida quotidiana de les persones, majoritàriament dones, com és el cas d’evitar 
viatjar en transport públic. 

La violència econòmica és una forma més de control compresa en les dife -
rents formes que pot adoptar la violència masclista. 

Consisteix en no permetre que la víctima disposi de diners d’una manera autò -
noma. Els exemples que ens mostren aquestes dades són els més freqüents: 
negar -se a pagar les despeses de la llar, impedir prendre decisions sobre 
l’economia familiar o no permetre estudiar o treballar fora la llar. 

En aquests casos els percentatges de dones que ho pateixen se situen entre 
el 5 i el 8% sobre el total de dones aproximadament, segons ha mostrat la 
Macroencuesta de violencia contra la mujer. 

El 47,9% de les dones eviten viatjar soles en el transport 
públic 

La violència econòmica, una altra forma de control 
masclista

Situacions de violència econòmica patida per les dones majors de 16 anys que en 
alguna ocasió per part d’alguna de les seves parelles. Espanya 2019

Font: Delegación del gobierno contra la violencia de género, Macroencuesta de violencia contra la mujer.

Proporció d’homes i dones usuàries del transport públic segons freqüència amb la que 
evita viatjar sol/a, Sistema Integrat de movilitat metropolitana de Barcelona 2019 

Font: Enquesta Mobilitat en Dia Feiner
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Les dades de l’enquesta europea realitzada a persones LGTBI mostra com 
aquestes continuen patint discriminacions. Concretament, el 42% de les per -
sones enquestades responen que han patit discriminació en algun aspecte de 
la seva vida quotidiana. 

Si es desgranen les dades, aquestes mostren com les persones trans són les 
que més discriminades són (el 63%), seguides de les persones intersexuals 
(el 61%). Gairebé la meitat de les persones lesbianes han patit alguna discri -
minació (45%), així com el 38% de les persones bisexuals i el 37% dels gais.  

Anualment, d’ençà que es registren les dades, moren assassinades entre qua -
ranta -quatre i setanta -tres dones per les seves parelles o exparelles o, tal 
com la defineix la Llei 1/2004, per violència de gènere. 

Entre 91 i 112 persones d’ambdós sexes moren a causa de violència masclis -
ta, sigui quin sigui el vincle entre la víctima i l’agressor: és el que s’anomenen 
feminicidis. Aquest segon tipus d’assassinat, conceptualitzat per Marcela La -
garde pel cas de Mèxic, inclou les morts a causa del masclisme, més enllà de 
l’àmbit de la parella. 

És l’organització Feminicidios.net qui realitza la segona comptabilització, a 
partir de la informació pública existent i aporta una visió més amplia de les 
víctimes mortals (com podria ser feminicidis familiars, infantils, violència co -
munitària...).

Les persones LGTBI continuen patint discriminació Víctimes mortals per violència de gènere i feminicidis 

Víctimes mortals per violència de gènere i feminicidis. Espanya 2019

Unitat: nombre
Font: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

Percentatge de persones de 15 anys o més que declaren haver-se sentit discriminades 
per ser LGTBI l’any anterior. Espanya, 2019

Font: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
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Diners5
Els diners no fan la felicitat, però sense ells avui 
no podem dur a terme una vida digna. I estan molt 
mal repartits.

Al món una escassa minoria de la població acumula més diners que el 

90% restant. Aquest 90% viu sobre tot a països d’Àfrica, Amèrica Llatina 

i Àsia, concentrats a les grans ciutats. Aquest 90% són majoritàriament 

dones, dones amb escàs accés a l’educació i una esperança de vida 

escurçada.
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Entre les llars monoparentals gairebé la meitat de llars pobres. Així doncs, aquest tipus de família 
és la que té més possibilitats de trobar-se en situació de pobresa. 

La incidència de la pobresa és també molt important entre les llars amb fills a càrrec diferents de les 
famílies amb dos progenitors. L’existència de fills/es és, doncs, un factor de risc per a l’empobriment 
de les llars. Això explica el fenomen de la pobresa infantil al nostre país, i té a veure amb la manca de 
suport públic a la criança, així com a la precarietat del mercat de treball. 

Si considerem les rendes baixes no en l’àmbit de la llar sinó en l’àmbit individual, comprovem que 
gairebé una de cada dues dones i una mica més d’un de cada quatre homes, tenen rendes per sota del 
llindar de pobresa en supòsit d’autonomia.

www.quotidiana.coop/observatori

DESIGUALTATS EN LA POBRESA 

Font: INE: Enquesta de Condicions de Vida 2019 i Càtedra d'Inclusió Social de la URV a partir d'ECV.

*Persones de 16 anys o més que ingressen menys de 10.674,1€ anuals: llindar de pobresa en una llar individual

Disseny: Cori Comajuncosa

homesdones

Llars en risc de pobresa i persones amb rendes baixes*. Catalunya 2019.
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La taxa AROPE mesura el percentatge de llars que es troben per sota d’un 
seguit paràmetres considerats necessaris per a un mínim benestar. D’aquesta 
manera podem conèixer la situació de les famílies i, a través d’aquesta, dels 
seus membres (però sense tenir en compte les desigualtats entre membres 
d’una mateixa llar).

Observant la distribució per sexe i edat de la població que està per sota del 
llindar esmentat, veiem com les dones formen part, en major mesura, de les 
llars pobres, independentment del grup d’edat.

La situació més greu, es produeix en les dones de major edat, que dupliquen el 
risc de pobresa o exclusió dels homes del mateix grup; aquests, d’altra banda 
són un sector de població més petit, fet que fa que, en realitat, elles quintupli -
quin el nombre de persones afectades. 

Un 33,4% del total de la població assegura que no té capacitat per fer front a 
despeses imprevistes. 

Les diferències entre homes i dones són sensibles i és que les dones tenen 
un 7,2% més de possibilitats de no poder fer front a les despeses imprevistes 
que els homes.

El perfil de les persones que viuen en llars pobresPoder fer front a despeses imprevistes

Capacitat per fer front a despeses imprevistes segons sexe i situació de pobresa. 
Catalunya 2020

Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida

Percentatge de població que viu en llars per sota del llindar de pobresa o exclusió social 
(AROPE) segons sexe i edat. Catalunya 2018

Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida.
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A més, aquesta desigualtat, és en realitat, major, ja que un nombre reduït de 
dones fa que el conjunt de les pensions sembli més igualitari del que és. Això 
es copsa amb la mediana. Aquest indicador mostra que la meitat dels homes 
pensionistes cobra 794 euros o més, mentre que la meitat de les dones pen -
sionistes cobra 623 euros o més. Una diferència d’un 37%, molt superior a la 
mitjana. 

En aquest mateix sentit, el 25% de la població masculina que més cobra, cobra 
1.800 euros o més, mentre aquest mateix grup entre les dones cobra igual 
o més de 1.178 euros. En canvi la diferència s’escurça en les pensions més 
baixes. Així l’import màxim que ingressa el 25% dels homes més pobres és 
de 794 euros mensuals, i el del 25% de les dones més pobres és de 623 euros 
mensuals. 

Val la pena saber quantes són les persones que més diners tenen (riquesa) i 
no només les que menys (pobresa) per tal de conèixer les desigualtats eco -
nòmiques. 

En aquest cas volem fixar -nos en els (i les) qui acumulen més, no només en 
rendes sinó també en patrimoni ja que és justament aquest segon tipus de 
riquesa la que sol quedar fora dels indicadors socioeconòmics. 

La llista Forbes de multimilionaris/es espanyols/les (persones amb més de 
1.000.0000.000 de dòlars) mostra com, si bé el 2012 eren 16, al 2014 (en plena 
crisi) van augmentar fins a 26 i l’any 2019 ja eren 27, amb 6 multimilionàri -
es, que representen el 22%. Ho són en el sector del tèxtil, Sandra Ortega; a 
la construcció, Alícia Koplowith i María del Pino; supermecats i alimentació, 
Hortensia Herrero i Sol Daurella; i les assegurances, Helena Revoredo. Val la 
pena assenyalar que el volum de mil milionaris (i milmilionàries) no deixa de 
créixer, així com el volum total de la seva riquesa. 

El gènere de les pensions contributivesAugmenten els multimilionaris (21)  
i les multimilionàries (6) a Espanya 

Espanyols/les a la llista Forbes* de multimilionaris. Espanya 2019

*Aquesta llista estima fortunes individuals, o en alguns casos de llars. S’inclouen actius a títol personal, com ara accions o participacions empresarials, béns immobles, 
efectiu i peces d’art, entre altres. Només s’han computat les fortunes superiors a 1.000 milions de dòlars. 
Font: elaboració equip iQ a partir de la Llista Forbes, actualització a octubre 2019

Indicadors de distribució de la renda de  pensions contributives segons sexe.  
Catalunya 2018

Font: Idescat, a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

  Homes           Dones

Mitjana

1338

961

1er quartil

794
623

Mediana

1204

760

3er quartil 

1800

1178

Ranking Nom Milions $ Empresa Sexe Posició al ranking mundial
1 Amancio Ortega 69.800 Inditex Home 6
2 Sandra Ortega 6.600 Inditex Dona 284
3 Rafael del Pino 4.600 Ferrovial Home 455
4 Miguel Fluxà 3.400 Iberostar Home 694
5 Juan Roig 3.000 Mercadona Home 826
6 Juan Abelló 2.500 Inversions Home 1.007
7 Tomás Olivo 2.300 Centres comercials Home 1.051
8 Alicia Koplowitz 2.300 FCC Dona 1.076
9 Florentino Pérez 2.200 ACS Home 1.099

10 María del Pino 2.000 Ferrovial Dona 1.257
11 Hortensia Herrero 1.800 Mercadona Dona 1.345
12 Daniel Maté 1.800 Glencore++ Home 1.373
13 Manuel Lao 1.800 Cirsa Home 1.377
14 Sol Daurella 1.800 Coca-Cola Dona 1.384
15 Leopoldo del Pino 1.700 Ferrovial Home 1.438
16 Jaime Botín 1.700 Bankinter Home 1.439
17 Isak Andic 1.700 Mango Home 1.458
18 Juan M. Riberas 1.600 Gestamp Home 1.571
19 Helena Revoredo 1.500 Prosegur Dona 1.604
20 Francisco J. Riberas 1.500 Gestamp Home 1.611
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ocupació6
El mercat laboral és un mitjà de vida,  
de coneixences, de creixement personal  
i d’identitat.

Alhora també és un espai de discriminació, de sobrecàrrega de feina, 

d’ocultació de totes les altres necessitats de vida, de vulnerabilitat, fins i 

tot de mort. Tot depèn de com ens organitzem com a societat.
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Tres de les condicions laborals que més determinen el benestar de les persones i la satisfacció 
amb la feina són la jornada, la temporalitat i el sou. La jornada parcial implica un menor nivell de 
drets econòmics associats al treball. Les persones que pateixen aquesta condició veuen afectat el 
seu sou, el seu atur i la seva futura pensió.

En la primera part de la crisi els contractes temporals tenen tendència a disminuir en termes relatius. 
Aquest fet pot ser conseqüència de la ràpida destrucció dels llocs de treball més precaris durant 
aquests anys, mentre que els contractes indefinits es van mantenir en major mesura. Tanmateix, a 
partir de l’any 2012 la temporalitat apunta a l’alça. Cal remarcar que a partir de 2015, per primera 
vegada, la temporalitat és més elevada pels homes que per les dones. Caldrà veure futures tendències.

Pel que fa al salari, després de l’efecte estadístic assenyalat dels primers anys de la crisi comprovem 
que els salaris van a la baixa i la bretxa salarial de gènere es manté estable.

www.quotidiana.coop/observatori 
Font: INE, Enquesta de Població Activa i Enquesta Anual d’Estructura Salarial.
Disseny: María Villanueva Yus

DESIGUALTATS EN LES CONDICIONS LABORALS
Evolució de la parcialitat, la temporalitat i el guany per hora de dones i homes a Catalunya. 
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No saber fins quan tindràs feina o saber que aquesta se t’acaba aviat és una 
incertesa generadora de molt d’estrès i preocupació. Dit d’una altra manera, 
l’estabilitat a la feina és quelcom bàsic per al benestar de les persones.

 A Catalunya trobem que hi ha un 19,6% de la població que quan treballa ho 
fa de forma temporal, una incidència que és lleugerament superior per a les 
dones (21,2%) que pels homes (18,1%). 

Malgrat hi ha més homes ocupats que dones ocupades, a Catalunya hi ha més 
dones treballant amb contractes temporals (297.700) que homes en aquesta 
situació (254.400). 

El 2020, a Catalunya, el 20,8% de les dones i el 7,6% dels homes que treballen 
ho fan a temps parcial. Això vol dir que la incidència d’aquest tipus de contrac -
te en les dones és el triple que en els homes. 

Aquesta diferència de gènere era encara major abans de la crisi econòmica. 
Aquesta mena de jornada té un impacte important sobre les condicions de 
vida de les persones que hi treballen, ja que implica una menor remuneració 
i menors drets socials, principalment més possibilitat de no tenir pensió de 
jubilació, o de tenir -la insuficient. 

Les desigualtats de gènere en les jornades a temps parcial poden ser degudes 
a diversos factors: d’una banda a prejudicis sexistes en el procés de contrac -
tació; però també a què les dones, al marge del treball fora de la llar, tenen 
assignades una multitud de tasques més, les de l’espai privat, per herència 
històrica, que fan que renunciïn a una major participació laboral.

L’estabilitat a la feinaL’abast de la jornada parcial

Població ocupada per tipus de jornada, segons sexe. Catalunya 2020

Font: Idescat, Enquesta de Població Activa de l’INE.

Població assalariada segons tipus de contracte i sexe. Catalunya 2020

Font: Idescat, Enquesta de Població Activa de l’INE.
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57,60%

DIRECCIÓ I 
GERÈNCIA 

61,10%

La bretxa salarial pot calcular -se a partir de l’hora treballada. En aquest càl -
cul, la bretxa és menor que quan observem els salaris anuals, donada la fe -
minització dels contractes a temps parcial. S’observa que per l’any 2018, la 
bretxa salarial decreix lleugerament fins al 15,97% i és lleugerament inferior 
que pels anys anteriors. 

El sector on la bretxa de gènere és més elevat és a la restauració, serveis 
personals i vendes amb una bretxa del 29,08%, seguida de la categoria ar -
tesans/es, treballadors/es indústria i construcció amb una bretxa de gènere 
del 26,48% i per la categoria de operadors/es d’instal·lacions i maquinària i 
muntadors/es 18,15% de bretxa. 

La ocupació on la diferència entre el guany per hora treballada de les dones 
s’acosta més al guany dels homes per hora treballada és entre els i les tre -
balladores d’oficina, comptables i administratives, amb un 11,38% de bretxa.

L’anomenat “sostre de vidre” fa referència a la dificultat que troben les dones 
per accedir als càrrecs directius. Tot i els majors nivells de formació que re -
gistren, elles es queden en posicions tècniques i professionals, sense arribar 
a la direcció. 

Algunes teòriques apunten que el concepte de “sostre de vidre” haurà de ser 
complementat, sinó substituït, pel de “terra enganxós”, ja que les dones no 
només no accedeixen a les posicions més ben qualificades del mercat laboral, 
sinó que es troben amb serioses dificultats per superar els llocs de treball 
més precaris i menys valorats socialment. 

En aquest cas, veiem com els homes representen el 61,1% de les posicions 
de direcció i gerència, mentre que només ocupen el 41,2% de les ocupacions 
elementals.

La bretxa salarial varia segons el tipus de feinaSostre de vidre i terra enganxós

Ocupacions de direcció i gerència i elementals segons sexe. Catalunya 2020

Font: INE, Enquesta de Població Activa. 

Guany per hora de treball per sexe i bretxa salarial segons tipus d’ocupació. Catalunya 2018

Unitats: Euros i tant per cent de bretxa.
Font: Elaboració equip Quotidiana a partir d’Idescat i INE, Enquesta Anual d’Estructura Salarial.
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ENTORN7
On vivim? Tenim els equipaments i els serveis  
que necessitem? Com ens traslladem d’un lloc  
a l’altre? Com ens relacionem amb el territori,  
la gent i l’economia?

Aquestes qüestions solen passar desapercebudes. En canvi, són clau i 

no només pel que fa al present; les generacions futures depenen de com 

haguem tractat el nostre entorn.
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El motiu dels desplaçaments quotidians presenta un biaix de gènere. Les dones en realitzen més 
per motius “no ocupacionals” -que hem anomenat “altres motius quotidians”-. 

Aquests motius, no per ser propis de l’esfera privada de les persones són menys obligatoris o lligats a 
la realització d’un treball, si bé es tracta d’un treball no remunerat. 

És important discernir quins són motius atribuïbles a una activitat “opcional” associada al temps lliure 
i quins no, per tal de poder planificar sense biaixos la mobilitat per a totes les persones, en les seves 
diferents obligacions, i no només en relació a les obligacions laborals.

 www.quotidiana.coop/observatori

EL GÈNERE DELS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS

Font: ATM, AMB, Ajuntament de Barcelona i Idescat, Enquesta de mobilitat en dia feiner 
Disseny: Monika Francisco, www.aquatinta.es

homes dones MOTIUS DELS “ALTRES DESPLAÇAMENTS 
QUOTIDIANS” (%)

Compres quotidianes 9,9 11,8
Compres no quotidianes 1,4 1,9
Metge/Hospital 1,3 2,3
Visita amic/familiar 2,5 3,2
Acompanyr/tenir cura de 
persones 8,3 11,4
Gestions personals 3,1 2,9
Oci (espectacles, cinemes, 
restaurants, esports) 5,4 3,6
Sense destinació fixe/
passejat 5,8 5,3

Distribució dels desplaçaments en un dia feiner segons el motiu.
Sistema Integral de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, 2020.
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La mobilitat activa (caminar, anar en bicicleta o en VMP) és la forma majori -
tària per moure’s internament, seguit del transport públic i del vehicle privat. 

Tot i que les dones (55,2%) es mouen un major mesura que els homes cami -
nant, anant en bicicleta o vehicle de mobilitat personal (VMP) que els homes 
(50,1%), i en transport públic (11,5% dones i 8,4% homes). 

En canvi, els homes (41,5%) tendeixen a fer més ús del vehicle privat que les 
dones (33,3%). Aquestes dades van en consonància amb les dades de mobili -
tat d’altres anys.

Les explotacions agràries familiars han estat disminuint al llarg de les darre -
res dècades. 

A Catalunya han passat de ser 74.300 a ser 51.137. Tanmateix, aquest descens 
té a veure amb el descens d’homes titulars, no tant amb el de dones titulars, 
que s’ha mantingut estable. De fet, entre l’any 2007 (la punta de la bombolla 
econòmica) i 2016 el nombre de dones titulars d’explotacions agràries ha aug -
mentat, passant d’una mica més de 10.000 a gairebé 13.000, malgrat que del 
2013 a 2016 ha existit una lleugera disminució. 

La proporció d’aquestes que són caps d’explotació (hi pot haver més d’un/a 
titular, però només un/a cap d’explotació, que en tot cas serà titular), a més, 
també ha anat en augment. Tot i això, la proporció d’homes i dones titulars i 
caps d’explotació agrària familiar segueix sent molt desigual, i el 75% de les 
persones titulars són homes.

Mobilitat per edat i per gènereLa crisi corregeix el domini masculí de l’agricultura 
familiar?

Titulars i caps d’explotació d’explotacions agràries familiars segons sexe. Catalunya 2016

Font: Idescat, a partir de les dades de l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries de l’INE

Tipus de mobilitat segons sexe. Sistema integral de mobilitat metropolitana de 
Barcelona, 2020

Font: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner
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Els sorolls, el vandalisme o la delinqüència, la contaminació o la brutícia a la 
zona i la manca de llum natural, per aquest orde, són els principals problemes 
detectats per la ciutadania espanyola en relació als seus habitatges. 

La manca de llum natural és més alta en les llars amb un persona adulta amb 
al menys un menor, en altres no es troben gran diferències que puguin dur 
a plantejar una relació directa entre els diferents problemes de l’habitatge 
segons la composició de la llar, ja que tots el percentatges es situen al voltant 
de franges molt similars.  

La capacitat de poder utilitzar un vehicle privat (cotxe, moto o furgoneta) per 
desplaçar -se habitualment és molt determinant en un territori on les possibi -
litats d’accedir a les seves funcions amb altres mitjans és limitada. 

La disposició d’un vehicle privat (en la majoria dels casos el cotxe de la llar), 
a més, és un símbol de poder i capacitació. Mentre no s’assoleixi un model 
de mobilitat més sostenible, la menor capacitat de les dones de desplaçar -se 
amb vehicle privat limita la seva capacitat de satisfer les necessitats quotidi -
anes i, a més, acota l’abast del seu mercat laboral. 

Encara que aquestes dades mostren petites diferències en l’ús dels diferents 
vehicles privats per desplaçar -se, la suma de totes aquestes dissimilituds 
comporta una desigualtat on els homes es desplaçant un 13% més transport 
privat que les dones. 

Els principals problemes de l’habitatgeDesplaçaments amb vehicle privat

Desplaçaments amb vehicle privat. SIMMB, 2020

Font: Enquesta mobilitat en dia feiner, ATM.

Problemes de l’habitatge principal segons composició de la llar. Espanya, 2020

Font: INE, Enquesta de condicions de vida 2020.
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Relacions8
La família, les amistats, el veïnat i la gent amb qui 
compartim la vida social formen una constel·lació 
sense la qual no sabríem viure.

A vegades són triades lliurement, però altres vegades estan fortament 

determinades per les nostres condicions de vida, els rols socials o els 

prejudicis.
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Els matrimonis religiosos a Catalunya han passat de ser el 67,1% l’any 2007 a representar el 9,7% 
del total de matrimonis de l’any 2019. 

Els matrimonis civils han experimentat el procés invers, passant del 32,9% al 90,3%. De l’any 1999 
al 2019 els matrimonis anuals han anat disminuint. Els matrimonis catòlics, més enllà dels efectes 
imputables a la crisi, han seguit disminuint fins a l’actualitat, i avui dia representen pràcticament una 
tercera part del que representaven el 2009. 

D’altra banda, la major part de la població segueix vivint en parella, i en concret, en matrimonis. Aquesta 
preeminència de les parelles es produeix lleugerament més pronunciada entre els homes que entre les 
dones.

8 Relacions



Quotidiana Cooperativa 2021

Desigualtats de gènere a la vida quotidiana  •  358 Relacions

A Catalunya hi ha 750.200 llars unipersonals. Més de la meitat d’aquestes 
llars són femenines, amb un 56%, mentre que les masculines representen el 
44%. A més, els perfils de les persones que viuen soles són diferents en funció 
del sexe. En el cas de les dones, les majors de 65 anys representen la major 
part de les llars unipersonals (55%); en canvi els homes grans només repre -
senten una mica més d’una quarta part (25,6%) dels homes que viuen sols, 
mentre que les altres terceres parts són homes menors de 65 anys. 

Aquestes dades mostren que, a més d’estar feminitzades en el seu conjunt, 
les llars unifamiliars són un fenomen jove o de mitjana edat en el cas dels 
homes, i en canvi, un fenomen envellit en el cas de les dones.

La maternitat és cada cop més tardana. L’edat mitjana de la maternitat es tro -
ba en un augment gradual en les últimes dècades, estabilitzant -se en alguns 
moments, però en general hi ha una tendència a l’alça que situa l’edat mitjana 
de la maternitat als 32,43 anys al 2020. 

Darrere d’aquesta tendència, es troben diverses barreres que dificulten tenir 
fills a edats més primerenques com són: la prolongació de l’edat d’emancipa -
ció i la trajectòria educativa, les precàries condicions laborals, l’elevat preu de 
l’habitatge, la penalització que pateixen les dones a la seva carrera professio -
nal quan tenen fills i filles, la carència de mesures de conciliació i correspon -
sabilitat familiar. 

A partir dels 65, les dones tenen el doble de possibilitats 
de viure soles que els homesCada cop som mares més tard

Unitat: Mitjana
Font: Idescat, anuari estadístic de Catalunya

Llars unipersonals, segons sexe i grup d’edat. Catalunya 2019

Font: INE, Enquesta contínua de llars. 
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Gairebé vuit de cada deu llars formades per una persona adulta amb fills i/ 
filles són monomarentals. Així, el 79% d’aquestes llars estan encapçalades 
per dones i tan sols el 21% per homes. 

Segons dades de la mateixa enquesta, les famílies monomarentals represen -
ten el 12,6% del total famílies amb un nucli familiar, en canvi les monoparen -
tals representen el 3,3%. 

En temps de confinament i, per tant, en una situació on els centre educatius 
estan tancats i no tenim accés a les xarxes familiars i comunitàries, cal te -
nir en compte l’impacte negatiu que aquest fet provoca en relació a la cura, 
l’ocupació i la salut mental sobre les persones  - majoritàriament dones  - que 
encapçalen aquestes llars.

Si ens fixem en els indicadors de maternitat dels darrers 19 anys, veiem que 
la mitjana de fills per dona va anar en augment fins a l’any 2008 i després va 
disminuir fins al 2013, coincidint amb els anys de la crisi econòmica. 

L’any 2014 repunta i ja en l’any 2015 les dones tenen de mitjana 1,39 fills/es, 
lluny de l’1,53 de 2008, però molt per sobre de les dades de 2001, que regis -
traven l’1,28. Tot i així, la mitjana de fills dels darrers anys és una tendència 
altre cop a la baixa. 

Cal destacar que la mitjana de fills/es per dona a Catalunya, queda bastant 
lluny de la mitjana de substitució –la que assegura que el nombre de població 
es mantingui - que es troba en dos fills/es per dona.

Qui assumeix la cura dels fills i filles en llars en que 
aquesta no es pot repartir?Davallada de la natalitat

Mitjana de fills/es per dona. Catalunya 2020

Unitat: Mitjana 
Font: Idescat

Llars monomarentals i monoparentals. Catalunya 2019

Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de l’INE.
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Educació9
Si tot va bé, l’educació ens ha de proporcionar les 
capacitats bàsiques per viure, l’habilitat  
de comprendre més enllà de nosaltres mateixos  
i les eines que necessitem en el món laboral.

El món educatiu és clau en el nostre desenvolupament com a persones 

i, vist des d’un punt de vista col·lectiu, en el desenvolupament d’una 

societat lliure, sense prejudicis i que aculli la diversitat de dones i homes 

amb equitat.
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Les diferències en la tria d’estudis entre homes i dones es mostren des de la finalització dels 
estudis secundaris obligatoris. 

Al batxillerat hi ha un major percentatge d’homes (54,9%) que de dones (38,4%) estudien ciències i 
tecnologia, mentre que una major quantitat de dones estudien humanitats, ciències socials i arts.  

Aquesta situació es manté en les persones que es graduen i surten al mercat de treball, ja que un 
percentatge més alt de dones que d’homes es graduen en l’àmbit de les ciències de la salut, i de les 
ciències socials i jurídiques.

 www.quotidiana.coop/observatori

LA SEGREGACIÓ DE GÈNERE ALS ESTUDIS  
JA VE DE L’ESO

Font: Servei d’Indicadors i Estadística. Departament d’Ensenyament.
Disseny: Monika Francisco, www.aquatinta.es

Alumnat matriculat de 1er de batxillerat  
Catalunya curs 2020-2021

UNA SITUACIÓ QUE EVOLUCIONA? 

Font: Generalitat de Catalunya, Universitats i Recerca.  
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9 EDUCACIÓ
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Tal com passa en el cas del personal sanitari, el personal educatiu està molt 
feminitzat. Així, com mostra el gràfic, el professorat del primer cicle d’infantil 
està format per un 98,2% de dones, el de primària i del 2n cicle d’infantil per 
un 85,1%, l’educació especial 83,2%, i finalment l’educació secundària és la 
que s’aproparia més a la paritat, malgrat la proporció de dones és del 61,2%. 

Així doncs, tot i que el conjunt del sector educatiu està feminitzat, a mida que 
augmenta el nivell educatiu augmenta la proporció d’home.

En totes les competències lingüístiques els resultats obtinguts per les noies 
en la prova d’avaluació de quart d’ESO són superiors a la puntuació dels nois. 
Per contra, la puntuació mitjana en matemàtiques dels nois supera la de les 
noies en 3,1 punts. 

Es confirma la lleugera preeminència de les noies en el terreny de les llengües, 
mentre que els nois superen les noies en matemàtiques en major mesura que 
a la primària. La menor diferència entre les puntuacions obtingudes per nois 
i noies es dóna en la competència en llengua catalana (3,6 punts), mentre 
que la màxima diferència correspon a la competència en llengua anglesa (3,3 
punts). En la distribució dels percentatges d’alumnes situats en el nivell baix 
de competència, la llengua anglesa proporciona una menor diferència entre 
nois i noies; les noies estan 2,6 punts percentuals per sota. La major diferèn -
cia en el nivell baix correspon a la competència en llengua catalana; 5,1 punts 
a favor dels nois. En la majoria de les competències avaluades, el percentatge 
més alt d’alumnat correspon al nivell mitjà -alt, excepte en matemàtiques en 
els nois i llengua anglesa en les noies on és el nivell alt.

Els centres escolars: Un servei ocupat majoritàriament  
a dones

Al final de l’ESO, les desigualtats de gènere  
es consoliden

Resultats de la prova de quart d’ESO, segons sexe. Catalunya 2020

Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors de l’ensenyament, 2019

Personal docent en règim general segons sexe i nivell educatiu. Catalunya, curs 2019 - 2020

Font:  Generalitat de Catalunya, Estadística de l’Ensenyament.
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En els programes de formació i inserció laborals fets a Catalunya durant el 
curs 2020-2021 la majoria dels alumnes han estat homes (74%), mentre que 
les dones han suposat només un 26,1%. 

On hi ha més diferència és als programes de formació i aprenentatge profes-
sional, on les dones només constitueixen el 11,9% enfront el 88% dels homes. 
A la resta de programes els homes formen 2/3 parts i les dones 1/3 aproxi-
madament.

L’abandonament prematur dels estudis contempla les persones d’entre 18 i 
24 anys que han assolit com a màxim el nivell d’ESO i que han declarat no 
haver rebut cap tipus de formació en les 4 setmanes precedents a l’entrevista. 

A partir de l’any 2008, amb l’arribada de la crisi econòmica, l’abandonament 
prematur dels estudis decreix, només amb l’excepció dels homes per l’any 
2013. Aquestes dades confirmen que cada vegada més la població veu la ne-
cessitat d’assolir un nivell alt de formació. 

L’any 2020, a Catalunya, les taxes d’abandonament prematur se situen en el 
17,4% (un 23,2% dels nois i un 11,1% de les noies). La diferència entre sexes 
és d’un 7% favorable a les noies. Tot i aquesta disminució, cal tenir en compte 
que l’any 2010, el Consell Europeu va adoptar l’estratègia Europa 2020, en què 
un dels grans objectius a assolir era la reducció de les taxes d’abandonament 
escolar a menys del 10%, que no s’ha assolit. 

Majoria d’homes en els programes de formació i insercióElls abandonen més els estudis i amb la crisi tothom 
estudia més

Programes de formació i inserció, segons sexe i tipus de programa. Catalunya 2020/21

Font: Generalitat de Catalunya, Estadística de l’Ensenyament, 2021.
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Abandonament prematur dels estudis, segons sexe. Catalunya 2005-2021

Unitats: Tant per cent
Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors d’ensenyament, 2021.
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Institucions10
Les institucions democràtiques decideixen una bona 
part de la nostra organització social i econòmica.

Les institucions han de ser ocupades per representants d’idees 

col·lectives (i sovint en conflicte) sobre com ha de ser aquesta 

organització social, expressades i recollides a través de la política. Però a 

les institucions no només hi ha idees, també hi ha persones, i han de ser 

diverses pel que fa al sexe, l’edat, el territori, l’origen i la classe. Han de 

ser persones diverses i canviants, com ho és la societat mateixa.
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Tot i que ha crescut el nombre de dones a la primera línia de la política institucional, aquest creixement 
no es reflecteix als mitjans de comunicació, on segueixen apareixent més homes (72%) que dones (28%) 
i segueixen destinant més temps (el 75% dels minuts destinats a donar veu a polítics/ques) als homes 
polítics que a les dones que es dediquen a aquesta mateixa activitat. A més, un mateix home polític 
apareix més vegades als mitjans que una mateixa dona política.

 

10 Institucions
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El nombre de diputats i diputades electes al Parlament de Catalunya ha passat 
d’un aclaparador 94% d’homes i 6% de dones a un 43,7% de dones i 56,3% 
d’homes. Aquesta tendència a la paritat va ser molt lleu fins a l’any 1999. 

A partir de llavors hi ha hagut una tendència pronunciada cap a la igualació, 
tot i que cal seguir assenyalant que mai hi ha hagut un parlament amb el ma -
teix nombre d’homes i dones, que reflecteixi la composició de la societat que 
es representa.

Durant el període democràtic, la presència de regidores als consistoris ha 
augmentat progressivament i de manera constant, anant des d’un 4,8% al 
període 1979 -1983 fins a un 35,5% a partir del 2015. 

Les dones van passar la barrera del 25% d’electes locals a la legislatura de 
2007, sota l’efecte de la modificació de la llei que obligava a llistes electorals 
paritàries en els municipis de més de 3.000 habitants. 

En aquesta legislatura, la paritat a les llistes ja és obligada per les llistes elec -
torals de tots els municipis, i les dones han passat la barrera del 30%. La 
composició no és paritària perquè la llei obliga a presentar candidatures pari -
tàries en trams de cinc posicions a les llistes i, per això, les llistes que obtenen 
menys de 5 representants (o menys d’un múltiple de 5) poden formar grups 
municipals masculinitzats en la seva composició. Els últims comicis són els 
que suposen una major igualtat entre homes i dones, on les dones regidores 
representen el 39,8%. 

Qui ens representa al Parlament de Catalunya? Qui ens representa als nostres municipis?

Percentatge de dones  
regidores als consistoris.  
Catalunya, 2019

Font: Municat

Diputats i diputades al Parlament de Catalunya, segons sexe. Catalunya 1979-2019

PL: Període legislatiu
Font: ICPS, Banc de dades dones i homes protagonistes a les Institucions (fins al 2016) i equip iQ a partir de les dades del Parlament 
de Catalunya, 2019.
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Comparat amb el conjunt d’electes locals, l’augment de la participació femeni -
na a les alcaldies dels nostres pobles i ciutats és molt lleu. Cal tenir en compte 
que ni les polítiques de quotes aplicades als partits ni, sobretot, el canvi legis -
latiu que obliga a fer llistes paritàries, estableixen cap disposició en relació a 
qui encapçala la llista i es converteix en alcaldable d’un poble o ciutat. 

Així doncs, tot i que es produeix certa evolució favorable a la presència feme -
nina, aquesta tendència és molt escassa i actualment el 76,9% d’alcaldies són 
governades per homes. Que les llistes electorals no puguin estar composades 
per més d’un 60% de cap dels dos sexes és una conseqüència directa de la 
Llei 3/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes. 

Però que sols un 23,1% de les alcaldies estiguin governades per dones és una 
conseqüència directa de la cultura organitzativa dels partits que aspiren a 
representar la societat. 

Molts més alcaldes que alcaldesses

Alcaldes i alcaldesses, segons sexe. Catalunya 1979-2019

Font: ICPS, Banc de dades dones i homes protagonistes a les Institucions i Municat.
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Ciutadania11
Les persones opinem i participem en funció de 
valors, interessos de grup i aspiracions sobre 
l’organització social.

Aquesta participació de vegades és individual i altres vegades és 

col·lectiva. Hi estan implicats els partits polítics, sindicats, associacions 

de veïns i veïnes, de pares i mares, moviments ecologistes, solidaris, 

pacifistes, de defensa de diversos drets o col·lectius, entre molts d’altres. 

Com més activa és la societat més pròspera és a l’àmbit econòmic, social 

i ètic.
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Els rols de gènere també juguen un paper important en la presència d’homes i dones a l’espai públic i, 
més concretament, a com els homes i les dones s’associen i participen del teixit associatiu. Així, a partir 
de la infografia s’observa que els homes, en general, participen més que les dones. 

Es donen les excepcions en les associacions juvenils, les associacions religioses, les AMPAs i les ONGs. 
Així, les entitats que porten a terme una tasca de cura de les persones, són les que compten amb una 
presència més elevada de dones que d’homes, seguint amb els rols de gènere.

 www.quotidiana.coop/observatori
Font:  Centre d’Estudis d’Opinió. Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada
Disseny: Albert Ybáñez

Percentatge de persones que pertanyen i participen en diferents tipus d’associacions segons sexe. Catalunya 2020.
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Els homes i les dones tenen actituds diferents pel que fa al seu interès per la 
política. Existeix un major desinterès per part de les dones. La resposta més 
repetida pels homes és la de “bastant interès” mentre que la de les dones és 
la de “poc interès”. 

Val a dir que aquesta diferència té arrels històriques i que, de fet, en els últims 
anys havíem vist augments de l’interès per la política que desconeixíem en la 
dècada anterior. 

Tot i així, homes i dones coincideixen en el fet que només una petita part de -
clara estar molt interessat o interessada per la política (el 14,8% dels homes 
i el 9% de les dones). Així doncs, la política ens interessa últimament més que 
fa una dècada, però cal dir que partim de xifres d’interès molt i molt baixes.

El 68,3% dels homes i el 58,9% de les dones, consideren que es troben molt 
o bastant informats/des sobre política. Per contra, el 31,3% dels homes i el 
40,4% de les dones consideren que es troben poc o gens informats/des sobre 
política. 

En ambdós casos hi ha una diferència d’un 9%, fet que mostra com elles es 
senten menys informades que ells. De fet, aquest indicador té molt a veure 
amb el rol tradicional que s’ha assignat a les dones, com a persones centra -
des en la cura, en l’àmbit domèstic i privat, i a qui no li correspon comprendre 
ni participar de la vida pública i política. 

Aquesta desvinculació es reprodueix en altres indicadors d’implicació política, 
com per exemple en el fet que les dones llegeixen en molta menor mesura els 
diaris del que ho fan els homes, o que mostren menor interès per la política 
que ells. 

Poc interès per la políticaLes dones s’informen menys sobre la política?

Grau en que la població s’informa sobre la política, segons sexe. Catalunya 2020

Font: CEO, Baròmetre d’Opinió Política. 3ª Onada

Interès per la política, segons sexe. Catalunya 2020

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de Salut de Catalunya. 
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El 58,3% els homes i el 55,1% de les dones se situen en posicions d’esquerres. 
Actualment a les posicions de dretes, s’hi ubiquen el 10% dels homes i el 9% 
dones. 

Pel que fa a les dades de “No sap o no contesta”, un 12,8% d’homes es situen 
en aquesta posició i un 23,7% de dones, així doncs es mostra un diferencia de 
6 punts. Amb tot, quines són les diferències ideològiques entre homes i dones? 

Si bé les diferències hi són, aquestes són petites, i bàsicament estan conta -
minades per la quantitat més gran de dones que responen “no sap”, cosa que 
no podem deixar d’observar com un vestigi del seu rol de gènere tradicional, 
al que no li estava permès opinar sobre la política, les ideologies ni els afers 
públics i que es tradueix en l’actualitat en un menor interès. 

No s’observen gaires diferències en l’opinió d’homes i dones respecte a la in -
tervenció econòmica. El percentatge més alt de la població (al voltant del 80%) 
considera que el Govern hauria de prendre mesures per reduir les diferències 
en els nivells d’ingressos. 

De la mateixa manera, es mostra com al voltant del 20% considera que cal 
baixar impostos tot i que impliqui la reducció de serveis, i al voltant del 34% 
consideren que com menys intervingui el Govern en l’economia millor serà el 
país.

Les dones tornen a ser més de dretes que els homes? Els homes són més intervencionistes que les dones  
en economia?

Ubicació sobre intervenció en l’economia segons sexe. Catalunya 2020

Font: CEO, Baròmetre d’Opinió Política. 2a Onada

Ubicació a l’escala esquerra-dreta segons sexe. Catalunya 2020

Font: ICPS, Sondeig d’Opinió de Catalunya
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prendre mesures per 

reduir les diferències en 
els nivells d’ingressos.

Cal baixar els impostos, 
encara que això 

impliqui reduir serveis i 
prestacions públiques.

Com menys intervingui 
el Govern en l’economia, 

millor serà pel país.
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comunicació12
Informació és poder.

Per això calen mitjans d’informació que donin veu a la diferència i a la 

diversitat, a la crítica social, a l’emergència de noves agendes polítiques i 

als temes d’interès de les dones i els homes. Que no només reprodueixin 

el que hi ja ha,  sinó que obrin finestres per desafiar-ho.
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Gairebé la meitat dels anuncis de joguines emesos durant la campanya de nadal (2020 – 2021) a la 
televisió catalana representen estereotips de gènere. 

Aquesta situació encara s’agreuja als canals de youtube infantils i/o adolescents que realitzen aquesta 
publicitat, ja que gairebé, tres quarts dels anuncis contenen estereotips de gènere. 

A més, els estereotips representats són majoritàriament femenins i els que més es repeteixen són: la 
nena que només juga amb altres nenes (28,2%), la nena que adopta un rol de mare en el seu joc (20,5%) 
i la nena que juga amb una nina (17,9%)

www.quotidiana.coop/observatori

68%68%32%

65%

Font: CAC: Informe sobre la publicitat de joguines a les plataformes i xarxes socials. CAC: Informe sobre la representació dels estereotips de gènere a la publicitat televisiva de joguines.
Disseny: Albert Ybañez

Anuncis en televisió i vídeos de youtubers infantils.  
Catalunya període de nadal 2020-2021. 

A LA CAMPANYA DE NADAL NO TOT S’HI VAL
Quins estereotips es mostren  
als anuncis de la televisió catalana? 

Representació d’estereotips de gènere

Sense representacions d’estereotips de gènere

Televisió D’ÀMBIT catalÀ

Youtubers infantils i/o adolescents

35%35%

Nena que juga només amb d'altres nenes i/o que 
no interacciona amb nens en un pla igualitari 28,2%

Nena que adopta un rol de mare en el joc 20,5%

Nena que juga amb una nina 17,9%

Nena en un joc simbòlic primàri 12,8%

Nen que juga amb cotxes 7,7%
Nen que juga amb d'altres nens i/o que no 
interacciona amb nenes en un pla igualitari 5,1%

Nen que competeix 5,1%

Nen que juga a jocs de guerra 2,6%

12 comunicació
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Amb el confinament, l’ús d’internet ha sigut essencial per mantenir la xarxa 
social i comunitària, així com per fer algunes de les gestions bàsiques amb les 
administracions públiques. 

Tanmateix, la bretxa digital entre les persones grans continua existint, ja que 
només el 14,4% dels homes grans i el 10,2% de les dones grans utilitza in -
ternet cada dia, mentre que en altres franges d’edat, l’internet és una eina 
imprescindible pel seu dia a dia. 

A més, cal tenir en compte que la bretxa digital no afecta per igual a homes i 
dones de més de 75 anys, ja que també existeix una bretxa digital de gènere. 
Així doncs, amb independència de la freqüència de l’ús d’internet, els homes 
fan més ús d’aquesta tecnologia que les dones. Alhora, com menys s’usa l’in -
ternet, més gran és la bretxa de gènere, arribant a una diferència del 6,8% en 
el cas dels i les que han utilitzat internet alguna vegada.

Les darreres xifres de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la 
informació i la comunicació a les llars mostren que entre els 10 i els 15 anys, 
l’ús de les noves tecnologies s’intensifica amb els pas dels anys. La disponibi -
litat de mòbil és un dels aspectes que més ha canviat respecte anys anteriors, 
situant -se per sota de xifres de l’any 2016.

Si l’any 2018 la tendència d’ús de mòbil s’havia incrementat, l’any 2019 ha 
disminuït. En aquest últim any, un 65,7% dels nois d’aquestes edats disposen 
de mòbil, mentre que en el cas de les noies aquest percentatge és del 67,8%.

Pel que fa a l’ús d’ordinador i d’internet en els darrers tres mesos, els i les 
adolescents han fet un ús més alt, a diferència d’anys enrere. A més, les noies 
superen als nois que utilitzen ordinador o es connecten a internet, represen -
tant el 94,6% i el 91,1% respectivament. 

Pel que fa a internet, les adolescents que s’han connectat durant els darrers 
mesos han estat un 96,7%, gairebé 3 punts per sobre dels nois que ho han fet 
un 94,3%.

La bretxa digital i de gènere és molt present  
entre les persones grans La disponibilitat de mòbil entre les adolescents baixa 
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Disponibilitat mòbil Ordinador últ. 3 mesos Internet últ. 3 mesos

Ús de les TIC de 10 a 15 anys segons sexe i tius de TIC. Catalunya 2020.

Font: Idescat, a partir d’INE, Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars.

Frequència en l’ús d’internet de les persones de 75 anys o més, segons sexe.  
Espanya, 2019.

68,6 68,8

93,7 94,5 94,5 96,7

Font: Enquesta sobre equipaments i ús de la informació de les llars, INE.
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Els i les catalanes han utilitzat majoritàriament la televisió per informar -se 
sobre la pandèmia, seguit d’internet. Si apliquem la mirada de gènere, s’ob -
serva que existeixen poques diferències en el consum que fan homes i do -
nes de la televisió. En el cas d’internet sí que s’observa una diferència d’un 
5,7%, ja que el 81,2% d’homes i el 75,5% asseguren haver -se informat a través 
d’aquest mitjà. 

Pel que fa a la premsa un 44,8% d’homes i un 40,7% de dones han fet ús 
d’aquest canal, i finalment, el 37,2% dels homes i el 31,2% de les dones s’in -
formen a través de la ràdio. Així doncs, les diferències volten el 5% a favor 
dels homes. 

Sí que s’observen diferències importants pel que fa a l’entorn, ja que la infor -
mació rebuda per familiars, amistats i persones conegudes, és en un 23,4%  
en el cas de les dones i tan sols del 15,4% en el cas dels homes. 

La recomanació de mantenir l’anonimat de les víctimes i dels agressors i el 
seu origen és un aspecte que encara no s’ha resolt en el tractament que els 
mitjans de comunicació fan de la violència masclista. Si més no, el seu tracta -
ment per part dels mitjans de comunicació ha millorat amb el pas dels anys. 

Segons l’estudi publicat per l’Associació de Dones Periodistes, en l’any 2019 el 
gruix de les informacions que no expliciten l’origen de la víctima o de l’agres -
sor és del 55% de les notícies analitzades. Però si es compara aquesta xifra 
amb l’any anterior, podem veure com l’any 2018 les noticies que no fan es -
ment a la condició d’estranger de la víctima o de l’agressor era d’un 83%. Un 
percentatge bastant més alt que 2019 i que anys anteriors, que oscil·laven 
entre el 50% i 60%.

A través de quins mitjans ens informem  
sobre la pandèmia?El tractament de la violència masclista a la premsa 

Informació sobre l’origen de la víctima i l’agressor en el tractament de la violència 
masclista a la premsa escrita. Catalunya 2019.

Font: Associació de Dones Periodistes, Informe sobre l’impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista 
als mitjans de comunicació. Febrer 2020.

Mitjà a trevés d’on s’informa sobre la COVID-19 segons sexe. Catalunya, abril 2020.

Font: Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19. Centre d’estudis d’opinió. * Persones familiars, amistats i conegudes.
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Cultura13
Llegir, mirar, escoltar, sentir,  
saber i fer cultura són actes individuals  
que ens enriqueixen.

Fer-la diversa, reconeixedora de la memòria col·lectiva, oberta al canvi 

i accessible a tothom són actes que aconsegueixen una societat més 

valuosa i crítica.
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El percentatge d’homes premiats amb els Premis Nacionals de Cultura -excloent els premis a 
entitats-, oscil·la entre el 71% l’any 2009 i el 0% de l’any 2020. 

Pel que fa al jurat, aquest tendeix a ser paritari i des del 2014 hi ha un nombre més alt de dones que 
d’homes. Així, aquest premi, notablement menys masculinitzat que altres guardons culturals, ha 
presentat sempre un jurat paritari o feminitzat. 

Les dades relatives a l’any 2021, a més, mostren com el 60% de les persones o les entitats premiades 
són dones. És el percentatge més elevat de dones premiades de tota la història d’aquest premi.

www.quotidiana.coop/observatori

PREMIS  
NACIONALS  
DE CULTURA

Font: elaboració equip Quotidiana a partir de ConCA
Disseny: Monika Francisco, www.aquatinta.es
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Després d’alguns anys de creixement de l’ocupació en el sector de la cultura, 
l’any 2020, aquesta tendència queda frenada, probablement pel dur efecte de 
la crisi del coronavirus, que ha generat un impacte especialment dur al sector 
cultural. 

A més, l’any 2020 la desigualtat de gènere en l’accés a professions culturals 
encara era molt present: 101.600 homes i 69.700 dones.

Les dones representen al voltant del 60% del total de les persones que s’han 
titulat en aquest àmbit, ja sigui en estudis de grau o de màster. 

L’evolució del total de persones titulades en estudis de grau i màster d’Arts 
i Humanitats, s’ha mantingut força estable al llarg del temps, malgrat que la 
segregació va lleugerament a l’alça.

Ocupació en el sector de la cultura, segons sexePersones titulades en estudis de grau i màster d’Arts  
i Humanitats

Persones titulades en estudis de grau i màster d’Arts i Humanitats segons sexe. 
Catalunya 2019-2020

Font: Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Universitats i Recerca

Ocupació en el sector de la cultura,segons sexe. Catalunya, 2020 

Font: Generalitat de Catalunya, Estadístiques Culturals de Catalunya.
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Durant el confinament, les activitats de lleure s’han vist alterades per a tota 
la població. La TV ha seguit sent l’activitat preeminent, però navegar per in -
ternet amb l’objectiu de cercar informació ha estat la segona activitat més 
practicada a molt poca distància. Existeixen certes diferències de gènere en 
les preferències

L’ús d’internet per a informar -se és més freqüent entre els homes (que per 
a ells ha passat per davant de la televisió!) mentre que l’ús d’internet per a 
relacionar -se amb altres a través de les xarxes socials és més freqüent entre 
les dones, com ja ho era abans de la crisi. També seguint la tendència de la 
vella normalitat la lectura de llibres està sent més practicada per dones i els 
videojocs molt més practicats per homes.  

L’activitat que més s’ha modificat durant el confinament és l’esportiva, que ara 
és més habitual entre les dones (potser perquè s’ha hagut de realitzar dins de 
casa), quan altres estadístiques prèvies mostraven que era una pràctica que 
els homes realitzaven més.

Els premis literaris de Catalunya no són atorgats per organismes públics sinó 
per grans editorials, fundacions i associacions del sector. 

Considerats conjuntament els darrers 19 anys, el percentatge de dones que 
n’han obtingut és, en tots els casos, minoritari. Només supera la barrera del 
50% el Premi Prudenci Bertrana (novel·la). 

En alguns casos el percentatge de dones guardonades no superen ni el 25%, 
com seria el cas del Premi Sant Jordi de Novel·la, que només ha guardonat 
a una dona des del 2000, seguit del Premi Josep Pla i del Premi de la crítica 
narrativa catalana.

Hi ha diferència de gènere en les activitats de lleure  
que realitzem durant el confinament?Premis literaris a Catalunya 

Premis literaris segons sexe de la persona guanyadora. Catalunya 2000-2021

Font: Elaboració equip Quotidiana a partir de les entitats convocants.

Activitats que ha realitzat durant els dies de confinament. Catalunya, abril de 2020.

Font: Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19. Centre d’Estudis d’Opinió. 
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Premi Prudenci Bertrana 52,4% 47,6%

Miquel Palol de poesia 61,9% 38,1%

Premi Sant Joan de narrativa 73,7% 26,3%

Premi de la crítica narrativa catalana 85,7% 14,3%

Premi Planeta de novel·la 60,0% 40,0%

Premi de la crítica poesia catalana 66,7% 33,3%

Premi Josep Pla 77,3% 22,7%

Premi Sant Jordi de novel·la 95,2% 4,89%
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Jocs mentals, jocs de taula 1,2% / 0,3%

Fer bricolatge, manualitats 27,6% / 26,7%

Jugar a videojocs 13,4% / 20,2%

Llegir llibres 57,0% / 53,9%

Navegar per internet per informar-me 70,2% / 81,0%

Aprendre idiomes 11,9% / 11,2%

Fer esport 49,3% / 53,9%

Escoltar música 64,0% / 63,3%

Estudiar 23,3% / 22,9%

Navegar per les xarxes socials 66,9% / 60,2%

Mirar la TV en directo o sota demanda 80,2% / 80,0%

0%
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• Mal estat de salut percebut per les dones i els homes de dife -
rents classes socials. Catalunya 2020. 

• Deu trastorns crònics més freqüents en població major de 14 
anys, segons sexe. Catalunya, 2020.

• Activitat física, segons sexe i classe social. Catalunya, 2020.
• Qualitat del son en el confinament segons sexe. Catalunya, maig 

2020.
• Escala de depressió PHQ -8 (població major de 14 anys) segons 

sexe i nivell educatiu. Catalunya, 2018. 
• Activitat principal de la població entre 16 i 64 anys segons sexe. 

Espanya, 2019. 
• Hores dedicades a activitats domèstiques en un dia feiner, se -

gons sexe. Catalunya, 2020. 
• Durada de les activitats de la llar i la família segons sexe i in -

gressos mensuals. Població ocupada. Catalunya, 2011.
• Percepció de temps disponible per a fer el que es vol segons 

sexe i edat. Espanya, 2012. 
• Hores mitjanes de treball domèstic en un dia laborable dels jo -

ves de 15 a 34 anys que viuen en parella, segons sexe i nivell 
d’estudis. Catalunya, 2012.

• Evolució de la taxa d’escolarització a l’educació infantil de pri -
mer cicle (0 -2 anys) pública, privada i total. Catalunya 2000 -
2021 i percentatge de joves de 15 a 34 anys que porten els fills a 
l’escola bressol, segons ingressos anuals de la llar (en quartils). 
Catalunya, 2017.

• Persones ocupades a temps parcial per tenir cura de persones 
dependents, per grup d’edat i sexe. Espanya, 2020.

• Persones beneficiàries de serveis i prestacions a la dependèn -
cia. Catalunya, gener 2010 -2021.

• Cuidador/a principal de menors de 18 anys. Catalunya, 2020.
• Places de residència per a gent gran segons tipus. Catalunya, 

2007 -2019.
• Persones que se senten insegures quan caminen soles pel ca -

rrer durant la nit a la seva zona. Espanya, 2018.
• Situacions de violència econòmica patida per les dones majors 

de 16 anys en alguna ocasió per par d’alguna de les seves pa -
relles. Espanya, 2019.

• Proporció d’homes i dones usuàries del transport públic segons 
freqüència amb la que evita viatjar sol/a. Barcelona, 2019.

• Víctimes mortals per violència de gènere i feminicidis. Espanya, 
2009 -2019. 

• Percentatge de persones de 15 anys o més que declaren ha -
ver -se sentit discriminades per ser LGTBI l’any anterior. Espan -
ya, 2019.

• Llars en risc de pobresa i persones amb rendes baixes. Cata -
lunya, 2019. 

• Capacitat per fer front a despeses imprevistes segons sexe i si -
tuació de pobresa. Catalunya, 2015.

• Percentatge de població que viu en llars per sota del llindar de 
pobresa o exlusió social (AROPE) segons sexe i edat. Catalunya, 
2018.

• Espanyols/les a la llista Forbes de multimilionaris. Espanya, 
2019.

• Indicadors de distribució de la renda de pensions contributives 
segons sexe. Catalunya, 2018. 

• Evolució de la precarietat, la temporalitat i el guany per hora de 
dones i homes a Catalunya. 

• Població ocupada amb jornada parcial per sexe. Catalunya, 
2020.

• Persones assalariades per tipus de contracte o relació laboral i 
sexe. Catalunya, 2020. 

• Ocupacions de direcció i gerència i elementals segons sexe. Ca -
talunya, 2020. 

• Guany per hora treballada segons sexe i bretxa salarial, segons 
tipus d’ocupació. Catalunya, 2018. 

• Distribució dels desplaçaments en un dia feiner segons el motiu. 
Sistema Integral de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, 2020 -
2021.

• Titulars i caps d’explotació d’explotacions agràries familiars se -
gons sexe. Catalunya, 2016.

• Tipus de mobilitat segons sexe. Sistema Integral de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona, 2020. 

• Desplaçaments amb vehicle privat. Sistema Integral de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona, 2020.

• Problemes de l’habitatge principal segons composició de la llar. 
Espanya, 2020.

• Matrimonis a Catalunya segons el tipus de celebració. Catalunya 
1999 -2019.

• Edat mitjana de la maternitat. Catalunya, 2019. 
• Llars unipersonals, segons sexe i grup d’edat. Catalunya, 2019. 
• Mitjana de fills/es per dona. Catalunya, 2020. 
• Llars monomarentals i monoparentals. Catalunya, 2019. 
• Alumnat matriculat a primer de batxillerat. Catalunya curs 

2019 -2020 i Graduats/des en ciències de la salut, ciències so -
cials i jurídiques, Catalunya 2018 -2019.

• Resultats de la prova de quart d’ESO, segons sexe. Catalunya, 2020.
• Personal docent en règim general segons sexe i nivell educatiu. 

Catalunya curs 2019 -2020.

• Evolució de l’abandonament prematur dels estudis. Catalunya 
2005 -2015.

• Programes de formació i inserció, segons sexe i tipus de progra -
ma. Catalunya, 2020 -2021.

• Percentatge d’inserts, líders apareguts/des i nombre d’apari -
cions al sistema de comunicació. Catalunya, 2016.

• Percentatge de dones regidores. Catalunya, 2019.
• Diputats i diputades al Parlament de Catalunya, segons sexe. 

Catalunya, 1979 -2019.
• Alcaldes i alcaldesses, segons sexe. Catalunya, 1979 -2019.
• Percentatge de persones que pertanyen i participen en diferents 

tipus d’associacions segons sexe. Catalunya, 2020. 
• Grau en que la població s’informa sobre la política, segons sexe. 

Catalunya, 2020. 
• Interès per la política, segons sexe. Catalunya, 2020. 
• Ubicació sobre intervenció en l’economia segons sexe. Catalun -

ya, 2020. 
• Ubicació a l’escala esquerra -dreta segons sexe. Catalunya, 2020. 
• Anuncis en televisió i vídeos de youtubers infantils. Catalunya 

període de nadal, 2019 -2020. 
• Ús de les TIC de 10 a 15 anys segons sexe i tipus de TIC. Cata -

lunya, 2020. 
• Freqüència en l’ús d’internet de les persones de 75 anys o més, 

segons sexe. Espanya, 2019. 
• Informació sobre l’origen de la víctima i l’agressor en el tracta -

ment de la violència masclista a la premsa escrita. Catalunya, 
2019. 

• Mitjà a través d’on s’informa sobre la COVID -19 segons sexe. 
Catalunya, abril 2020. 

• Premis nacionals de cultura, Catalunya, 2011 -2021.
• Persones titulades en estudis de grau i màster d’Arts i Humani -

tats segons sexe. Catalunya 2015 -2020. 
• Ocupació en el sector de la cultura segons sexe. Catalunya, 

2013 -2020. 
• Premis literaris segons sexe de la persona guanyadora. Cata -

lunya, 2000 -2021. 
• Activitats realitzades durant els dies de confinament segons 

sexe. Catalunya, abril 2020.  
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