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Presentació 

Com cada any, des de ja en fa disset, presentem una publicació mono-
gràfica Ciutats i Persones, amb la vocació d’abordar un cop més un àmbit 
rellevant en l’encreuament de dues mirades clau sobre els drets socials: 
la perspectiva de gènere i la dimensió local. Apostem per analitzar i apor-
tar contingut a aquelles temàtiques que tenen un caràcter quotidià i de 
proximitat, que tenen a veure amb la desigualtat de gènere i que, a més, 
són susceptibles d’abordar-se a través de les polítiques locals, com en el 
cas d’enguany fem amb l’ocupació. I com cada any, aquesta publicació és 
fruit d’un procés que inclou dos seminaris tancats que tenen per objectiu 
discutir i preparar els continguts que es presentaran a continuació; una 
preparació possible gràcies al suport que ens brinda l’Ajuntament de Bar-
celona. A més, es realitza un acte públic de presentació el 26 d’octubre, a 
l’espai Francesca Bonnemaison, concretament a la sala de la Cuina, gràcies 
al suport continuat de la Diputació de Barcelona.

El present volum el dediquem a l’ocupació. Es tracta d’un àmbit clau per a 
l’autonomia econòmica personal; i a més en la nostra societat té també un 
pes central a l’hora de gestionar les altres esferes vitals. Al mateix temps, 
és un terreny on les desigualtats de gènere estan molt consolidades. En 
aquest estudi hem donat molt de pes al context actual: per una banda, 
durant la crisi econòmica s’han produït canvis substancials en el mercat 
laboral i la seva estructuració de gènere. Per l’altra, en els darrers anys han 
aparegut iniciatives que innoven, ampliant el marc d’actuació local pel que 
fa a la igualtat de gènere en l’ocupació, tot incorporant una perspectiva 
més interseccional i donant un valor clau a la proximitat. Totes dues trans-
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formacions –econòmica i política– estan encara en marxa i es fa necessària 
una mirada sistemàtica i experta a aquests processos que afecten d’una 
manera molt important a la vida de les persones i a les desigualtats que 
pateixen. 

En aquesta monografia volem ordenar tant els nous fenòmens de desigual-
tat de gènere en l’ocupació com les noves lògiques d’actuació pública per 
fer front a aquestes desigualtats. D’aquests objectius es deriva l’estructura 
del volum: amb una primera part descriptiva i analítica de les noves dimen-
sions de la desigualtat de gènere al mercat de treball, i amb una segona 
part d’experiències d’accions públiques locals innovadores per confron-
tar aquesta desigualtat, així com una reflexió general sobre l’estat de les 
polítiques en aquest àmbit. 

Com el títol d’aquesta compilació indica, dues preguntes travessen el 
volum: amb la crisi econòmica, com ha canviat l’estructuració de gènere 
del mercat de treball? I en segon lloc, davant aquesta situació, què poden 
fer els poders públics per reduir aquestes desigualtats en l’àmbit laboral? 
El capítol introductori, escrit per Sara Berbel, aborda de manera explíci-
ta les dues preguntes i ofereix una panoràmica respecte a la desigualtat 
de gènere en l’ocupació en un escenari de postcrisi econòmica, i ofereix 
també algunes respostes en l’àmbit polític que abordin –seguint Nancy 
Fraser– reconeixement, redistribució i representació. Acompanya aquesta 
segona tasca amb l’exemplificació d’accions impulsades per l’Ajuntament 
barceloní. 

Tot seguit, la primera part del volum realitza una anàlisi del mercat laboral 
i la desigualtat de gènere en l’ocupació. S’inicia amb el capítol a càrrec de 
Sara Moreno, que parteix d’elements teòrics, analítics i empírics per es-
tudiar el mercat laboral en aquesta clau, tenint en compte la crisi econòmi-
ca i la resposta a aquesta a través de les polítiques d’austeritat. L’autora 
s’endinsa en les trampes i oportunitats en aquest aspecte en el context 
actual per a la igualtat de gènere en el treball remunerat. 

El segon capítol, a càrrec d’Empar Aguado, aborda un fenomen clau a l’hora 
de fer una anàlisi de l’ocupació amb perspectiva de gènere: la segregació 
horitzontal, un problema amb importants repercussions en la qualitat de 
les condicions laborals de les dones, entre d’altres. Per fer-ho analitza el 
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cas de l’estiba al port de València, una ocupació tradicionalment mascu-
linitzada que ha viscut una important transformació. Aguado ens presenta 
una anàlisi feta a partir del testimoni de les seves protagonistes, per iden-
tificar quines són les resistències i quines les oportunitats de canvi en les 
ocupacions més segregades. 

Al tercer capítol, a càrrec d’Aida Ruiz, des d’una perspectiva jurídica i de 
relacions laborals, es mostra la manca de neutralitat de gènere de les 
últimes dues reformes laborals –durant el període de crisi econòmica–, 
provocant un afebliment de la negociació col·lectiva i un retrocés pel que 
fa a l’aplicació dels plans i mesures d’igualtat els últims anys. L’autora posa 
de rellevànica aquestes segones i es centra en el cas de l’assetjament sex-
ual i per raó de sexe. 

Donant inici a la segona part, centrada en les polítiques públiques locals, 
al quart capítol Mònica Gelambí situa les polítiques locals d’ocupació en el 
context català i exposa el significat de les polítiques transversals de gènere 
al món local. També analitza la introducció de la perspectiva de gènere en 
els serveis i les polítiques d’ocupació i formació ocupacional impulsades 
per les administracions locals, oferint una panoràmica de la situació actual 
dels municipis mitjans i grans a Catalunya. 

El cinquè capítol, a càrrec d’Anna Pérez, Anna Sabata i Víctor Ginesta, s’en-
dinsa en un terreny relativament novedós de les polítiques de desenvo-
lupament local per identificar-hi també les accions de gènere empreses 
pels municipis mitjans i grans a Catalunya. Es tracta del foment de l’em-
prenedoria (social) de les dones. Per a fer-ho clarifiquen un conjunt de 
conceptes sovint mal interpretats com són l’emprenedoria, l’economia so-
cial, solidària i cooperativa. Introduint la mirada de l’economia feminista,  
realitzen una panoràmica sobre la presència de les dones en aquest tipus 
d’economia i sobre la regulació estatal i autonòmica de les iniciatives d’au-
toocupació i economia social i solidària. 

En el darrer capítol, Iolanda Fresnillo exposa les oportunitats que sorgeix-
en per aplicar l’anomenada transversalitat de gènere en la contractació 
pública i en les clàusules socials en l’àmbit local català. A través d’un repàs 
de l’evolució de les clàusules socials i com poden incorporar la perspec-
tiva de gènere, l’autora analitza si s’estan implementant al context local 
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català. L’autora reflexiona també sobre com, malgrat obrir-se una finestra 
d’oportunitat, existeixen limitacions i reptes que han sorgit en la seva apli-
cació en relació a l’objectiu que es cerca: reduir les desigualtats de gènere 
a l’ocupació. 

Finalment, presento un text breu a mode de síntesi i conclusions del tre-
ball fet. Espero que aquest volum us interessi tant si sou acadèmiques, 
activistes, o personal de l’administració. L’objectiu ha estat fer una eina al 
mateix temps innovadora i útil. Vull reconèixer l’esforç realitzat en aquest 
sentit per totes les autores i l’autor i també el de l’equip de l’ICPS, i en par-
ticular de Sílvia Carrillo, que ha entomat el projecte en la seva darrera fase. 
Cal agrair també el suport de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona, que ha col·laborat en diverses de les fases d’aquesta inicia-
tiva, i de l’Ajuntament de Barcelona, que ha subvencionat un any més el 
Seminari Ciutats i Persones. 


