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1. Introducció 

Plantejar nous reptes davant la desigualtat de gènere en el mercat de 
treball requereix partir d’una anàlisi del context actual per tal de detectar 
els fracassos de les polítiques públiques impulsades fins al moment i les 
necessitats que es desprenen de l’impacte social de la crisi econòmica. El 
resultat d’aquesta doble anàlisi és la base que pot donar peu a la innovació 
des de la perspectiva local. L’objectiu d’aquest capítol és aportar alguns 
elements teòrics, analítics i empírics que permetin avançar en aquesta 
diagnosi imprescindible per al disseny i la implementació de polítiques 
orientades a fomentar la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral 
i des del nivell local. L’èmfasi recau en aprofundir en l’impacte que la cri-
si econòmica ha tingut sobre l’ocupació femenina, tot posant l’accent en 
les trampes i les oportunitats que es deriven de l’escenari actual. Abordar 
l’anàlisi de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral ens 
obliga a plantejar qüestions a l’entorn del concepte treball, de l’impacte 
de gènere de la crisi econòmica i de la resposta política que s’articula sota 
el paradigma de l’austeritat. A fi d’avançar en aquest sentit, s’ha estructu-
rat el text en quatre apartats: en primer lloc, es presenten les premisses 
teòriques que es proposen per desenvolupar l’anàlisi del mercat de treball 
des de la perspectiva de gènere; en segon lloc, es dibuixa un model ana-
lític per considerar l’impacte de gènere de la crisi econòmica; en tercer 
lloc, es presenten algunes dades empíriques per esbossar les tendències 
de l’ocupació femenina des de l’inici de la recessió econòmica; i, finalment, 
s’apunten algunes idees a tall de conclusions. 
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2. La mirada: el mercat de treball des de la perspectiva de gènere 

L’anàlisi del mercat de treball des de la perspectiva de gènere implica qües-
tionar les aproximacions teòriques que es manifesten en termes de dife-
rència, sexe i treball per tal de reclamar l’ús dels conceptes desigualtat, 
gènere i ocupació (Torns, 1995, 2001). Tradicionalment, la investigació es-
pecialitzada en mercat laboral s’ha desenvolupat tot posant l’èmfasi en la 
perspectiva de l’oferta o de la demanda de la força de treball. El punt de 
vista de l’oferta assenyala les característiques individuals de les persones 
com un element explicatiu de la posició que s’ocupa en el mercat de tre-
ball, mentre que el punt de vista de la demanda assenyala les característi-
ques del model d’ocupació com un factor explicatiu de les segmentacions 
laborals. No obstant això, ambdues propostes teòriques resulten insufici-
ents per explicar les dinàmiques que es produeixen dins del mercat labo-
ral, especialment si s’analitzen les desigualtats entre dones i homes. Les 
crítiques apunten que les relacions socials que tenen lloc dins del mercat 
laboral no són neutres al gènere, és a dir, que les diferències entre les tra-
jectòries laborals d’homes i dones no són fruit d’un innatisme biològic sinó 
resultat d’una construcció sociocultural que associa rols, responsabilitats i 
estereotips en funció del sexe, tot convertint la diferència en desigualtat. 
En aquest sentit, les teories del capital humà (Becker, 1987) i el paradigma 
de la meritocràcia (Collins, 1989) resulten insuficients per explicar la posi-
ció laboral. Per exemple, l’evidència empírica dels darrers anys mostra com 
l’augment del nivell educatiu de les dones no s’ha traduït en una millora 
de la seva situació en el mercat laboral. Aquesta crítica s’acompanya de 
la proposta teòrica sobre l’enfocament de la producció/reproducció, que 
permet analitzar la divisió sexual del treball des d’una òptica que relaciona 
el mercat laboral i la vida quotidiana. S’introdueix, per tant, una concepció 
del treball més àmplia, que inclou el treball remunerat, el treball domèstic 
i el treball de cura. Es tracta d’un salt epistemològic que permet aprofundir 
en el coneixement de la realitat quotidiana de les dones en la mesura que 
implica qüestionar l’ús del concepte treball com a sinònim d’ocupació. Es 
coneix com la ruptura conceptual al voltant del treball (Beneria, 1981; Bor-
derias-Beneria-Carrasco, 2001) i situa el focus analític en les activitats im-
prescindibles per a la reproducció de la vida humana, aquelles que tenen 
lloc més enllà de l’àmbit laboral. És així com emergeix el concepte treball 
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domèstic, en referència a les tasques que quotidianament fan les dones 
malgrat no tinguin el reconeixement social i econòmic del treball remune-
rat. Aquest canvi conceptual ha impulsat, al llarg dels darrers trenta anys, 
una transformació epistemològica dels estudis sobre el que anomenem el 
treball de les dones. Aquestes investigacions han superat la incorporació 
de la variable sexe a l’estudi de l’activitat laboral i han definit nous enfo-
caments i categories per analitzar la influència del gènere sobre el treball 
(Durán, 1991; Torns, 2001; Borderias, 2003). A partir d’aquestes aportaci-
ons, es defineixen nous conceptes amb l’objectiu de captar l’experiència 
femenina de la vida quotidiana, és a dir, els temps i els treballs que la inte-
gren més enllà del mercat laboral. La doble presència, la jornada intermi-
nable, l’ambivalència o la càrrega total de treball són algunes d’aquestes 
propostes que permeten abordar amb més precisió la realitat quotidiana 
de la població (Moreno, 2016).

Com apunten Beneria (1981) i Torns (2001), es tracta d’un cos conceptual 
que introdueix una perspectiva relacional que no se centra explícitament 
en la naturalesa del treball domèstic i el seu paper en el sistema capita-
lista, sinó que s’interessa per la posició diferent que ocupen homes i do-
nes en l’esfera productiva i reproductiva (Moreno-Sánchez-Borràs, 2018). 
D’aquesta manera, les responsabilitats domèstiques i familiars esdevenen 
una variable clau a l’hora d’entendre la presència desigual de la dona en el 
mercat de treball (Borderias-Beneria-Carrasco, 2001). Aquest enfocament 
permet superar l’anomenada ceguera de gènere, atribuïda a les recerques 
clàssiques sobre el mercat laboral elaborades des de les teories de la seg-
mentació, perquè convida a anar més enllà de la simple consideració de 
la variable sexe a l’hora de descriure els canvis i les tendències del mercat 
laboral. Així doncs, les desigualtats no s’expliquen únicament per l’oferta 
o la demanda de mà d’obra ni per factors exògens o endògens al mercat 
de treball. El trencament d’aquesta dicotomia explicativa subratlla la ne-
cessitat de tenir present el conjunt de la vida quotidiana per analitzar els 
treballs que fan els homes i les dones. Des d’aquesta aproximació, es posa 
de relleu que els sistemes d’organització del treball no són independents al 
gènere de les persones treballadores i que la seva situació laboral tampoc 
és independent de les seves responsabilitats domèstiques. La traducció 
analítica d’aquest plantejament implica que no és suficient comptabilitzar 
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el nombre de dones que hi ha en el mercat de treball, ja que cal conside-
rar quines posicions ocupen i en quines condicions treballen en relació als 
homes. Com expliquen Maruani et al. (2000), amb aquesta aproximació 
emergeixen les noves fronteres de la desigualtat lligades als canvis socio-
demogràfics que s’han produït al llarg dels darrers trenta anys en matèria 
de dones i treball. Les autores evidencien que les desigualtats de gènere 
en l’àmbit laboral no desapareixen sinó que es transformen.

Moreno-Sánchez-Borràs (2018) es fan ressò d’alguns estudis que mostren 
la persistència de les desigualtats malgrat els canvis de les darreres dèca-
des, entre els quals destaca la major presència laboral femenina. Torns et 
al. (2007) relacionen aquest fet amb l’accés de les dones a nivells de for-
mació cada vegada més elevats, la demanda creixent de mà d’obra en ac-
tivitats derivades del desenvolupament de l’estat del benestar i els canvis 
lligats a la sexualitat i a la millora de la qualitat de vida. Però aquest procés 
de canvi té una cara menys amable, atès que l’accés i la permanència de 
les dones al mercat de treball no té lloc en igualtat de condicions respecte 
als homes. Torns (2001) afirma que l’activitat laboral femenina presenta 
característiques comunes entre els països de la UE, que es poden resumir 
en tres paraules: absència, subordinació i segregació. Es tracta de caracte-
rístiques que inclouen una dimensió quantitativa i una de qualitativa. 

Com s’explica a Moreno et al. (2018), quantitativament hi ha menys dones 
que homes en el mercat laboral. Les desigualtats de gènere es tradueixen 
en una menor presència, més atur, més temporalitat i més temps parcial per 
a les dones. És en aquest sentit que podem afirmar que les noves formes 
de desigualtat suposen absències parcials femenines que es manifesten en 
forma de temporalitat i temps parcial. És a dir, malgrat que ha augmentant 
el nombre de dones que treballen, també ho ha fet el nombre de dones 
que volen treballar però que no troben feina o que no treballen totes les 
hores que voldrien.

Des d’un punt de vista qualitatiu, les condicions laborals de les dones són 
pitjors que les dels seus homòlegs masculins. En aquest sentit, les desigual-
tats s’expressen en forma de segregacions ocupacionals i discriminacions 
indirectes. En primer lloc, es reforcen les segregacions i, d’una banda, es 
produeix la segregació horitzontal com a problema de la majoria de dones 
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presents en el mercat de treball. Aquest fenomen, també conegut com a 
terra enganxifós, es caracteritza per concentrar les dones en els sectors 
d’activitat més precaris i que tenen els salaris més baixos, així com en les 
ocupacions menys prestigiades, amb més temporalitat, més temps parcial 
i un índex de rotació elevat. D’altra banda, la segregació vertical represen-
ta el problema de les dones més qualificades en el mercat de treball. El 
fenomen anomenat sostre de vidre es caracteritza per l’escassa presència 
femenina a les cúpules directives, atesa la dificultat que les dones es tro-
ben per promocionar laboralment malgrat acumular l’experiència laboral, 
la formació i les competències requerides. En segon lloc, persisteixen les 
discriminacions indirectes, entre les quals destaca la discriminació salarial, 
lligada a la retribució o al reconeixement professional, i d’altres de més 
subtils i ocultes, com l’assetjament sexual (Torns et al. 2007), que acostu-
ma a afectar les treballadores en posició més dèbil i esdevé un indicador 
de la dominació masculina.

3. El context: entre la crisi de l’ocupació i les polítiques d’austeritat

L’anàlisi del mercat de treball no pot eludir el context de crisi econòmi-
ca que s’inicia el 2008 i desencadena altres crisis, fruit de la destrucció 
d’ocupació i l’augment de les desigualtats socials. Des de la perspectiva 
de gènere, s’apunta que històricament els escenaris de recessió econò-
mica sempre han perjudicat més al treball que fan les dones que al que 
fan els homes. Bàsicament, perquè l’ocupació femenina és més vulnerable 
que l’ocupació masculina i la responsabilitat del treball domèstic i de cura 
esdevé el coixí sobre el qual recauen les conseqüències negatives de les 
crisis. En la mesura que les dones continuen sent les principals responsa-
bles de les tasques de reproducció de la vida humana, són les principals 
perjudicades per la crisi. Així doncs, la literatura especialitzada subratlla 
la importància de considerar la posició que les dones ocupen en el mer-
cat laboral, les relacions familiars i les economies del benestar alhora que 
s’analitza l’impacte de gènere en un escenari de crisi. 

En aquest sentit, Karamessini-Rubery (2014) recorden que la relació en-
tre el gènere, la recessió econòmica i l’austeritat sempre s’ha d’analitzar 
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segons les especificitats històriques, socials i culturals. Ambdues autores 
analitzen l’impacte i les conseqüències de la crisi actual en comparació 
amb altres períodes de crisi. En concret, proposen un model analític inte-
grat pels règims d’ocupació i les relacions de gènere de cada context, tant 
en termes estructurals com conjunturals. Es tracta d’una proposta que in-
trodueix el gènere com una variable explicativa dels canvis i, alhora, com 
un factor d’ajustament econòmic. Tal com apunta Rubery (2014), el gènere 
esdevé input i outcome de la demanda laboral i la política pública. D’una 
banda, permet explicar les desigualtats entre els homes i les dones en el 
repartiment dels treballs quan l’ocupació es converteix en un bé escàs; de 
l’altra, permet analitzar l’impacte de gènere de l’acció política que s’articu-
la com a resposta a la crisi.

Així doncs, la proposta analítica de Karamessini-Rubery (2014) posa l’ac-
cent tant en les conseqüències de la recessió econòmica que origina la crisi 
de l’ocupació com en les conseqüències de les polítiques d’austeritat que 
s’articulen com a resposta. Les autores recorden que la crisi financera ini-
cial es transforma en una crisi del deute públic en la mesura que els estats 
assumeixen el deute del sector financer, tot rescatant els bancs fallits per 
tal d’estabilitzar els mercats. Els orígens i el desenvolupament de la crisi 
fan necessari analitzar-ne l’impacte sobre la massiva incorporació de les 
dones al mercat de treball de les últimes dècades, així com l’impacte dels 
programes d’austeritat que prioritzen la recuperació econòmica en clau 
masculina sobre les polítiques d’igualtat. Ambdós fenòmens, la crisi finan-
cera i les polítiques d’austeritat, tenen efectes immediats i a mig termini 
que poden donar peu a desenvolupaments institucionals diferents.

A partir d’aquesta proposta analítica emmarcada en el neoinstitucionalis-
me històric, Karamessini-Rubery (2014) assenyalen un context europeu 
comú en el qual la crisi econòmica s’esdevé enmig d’una aparent tendència 
irreversible d’augment de l’activitat laboral femenina i, conseqüentment, 
d’un increment de les parelles de doble ingrés amb el declivi del model 
male breadwinner (Lewis, 2001). Posteriorment, les polítiques d’austeri-
tat, enteses com el conjunt de mesures que regulen la política econòmica 
a partir de la reducció dels salaris i la despesa pública, representen una 
conjuntura crítica per a les polítiques d’igualtat europees amb el risc de 
retrocés. La coexistència d’ideologies de gènere en un mateix context de 
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crisi augmenta les possibilitats que les ideologies més conservadores ar-
ribin a ser dominants. Lombardo-León (2014) recorden que els desenvo-
lupaments institucionals es poden produir de les següents maneres: des-
plaçament de les ideologies igualitàries cap a les conservadores amb la 
recuperació dels rols tradicionals de gènere, conversió de les institucions 
segons la ideologia dominant i desviació del compliment dels objectius per 
part de les institucions. Aquest darrer supòsit és el cas dels compromisos 
de la UE en matèria d’igualtat, que, juntament amb els objectius socials, 
queden relegats per les prioritats econòmiques, tal com es desprèn del Pla 
Europeu de Recuperació Econòmica.

Simultàniament a la tendència general a nivell europeu, es produeixen es-
pecificitats a cada país en funció dels models interns relatius al règim d’ocu-
pació, al règim de gènere i al tipus d’institucionalisme de les polítiques 
d’igualtat (Rubery, 2014). Des d’aquesta perspectiva, Karamessini (2014) 
reconeix la importància dels canvis experimentats al llarg de les darreres 
dècades cap a la igualtat de gènere com un element que permet apuntar la 
possibilitat de resistència a l’impacte negatiu de la crisi, però recorda que 
el grau de resistència varia en funció del procés de transformació social de 
cada país. En primer lloc, assenyala les diferències entre països en funció 
del règim de gènere i del pes de les ideologies conservadores i, en segon 
lloc, assenyala les diferències a cada país segons les condicions materials 
de les dones. En aquesta mateixa línia argumental, Rubery (2014) argu-
menta que el procés de transformació cap a relacions de gènere més igua-
litàries coexisteix amb un procés continu de discriminació, desigualtats i 
ideologies no igualitàries que emergeix amb més o menys intensitat se-
gons el context. L’autora descriu l’escenari de crisi com una conjuntura crí-
tica en la qual es produeixen tendències contràries, tant en les relacions de 
gènere com en l’organització del mercat de treball. La recessió econòmica i 
les polítiques d’austeritat impliquen tant l’expulsió com la incorporació de 
les dones al mercat de treball: d’una banda, esdevenen exèrcit de reserva; 
de l’altra, esdevenen element d’ajust en el mercat laboral per efecte de 
substitució. L’autora defensa la hipòtesi de la coexistència d’aquestes dues 
tendències: pèrdua d’ocupació femenina vinculada a l’oferta de serveis pú-
blics i, simultàniament, oportunitats laborals de millora per a altres dones 
qualificades en relació als homes. Aquest fenomen de substitució s’explica 
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pel procés de precarització de les condicions laborals dels llocs de treball 
ocupats per les dones, malgrat siguin qualificats. En definitiva, les contra-
diccions de l’escenari actual són pròpies d’un context de conjuntura crítica 
que obre diferents possibilitats (Walby, 2013).

Karamessini (2014) subratlla que la pèrdua d’ocupació femenina vinculada 
als serveis és un tret diferencial de la present crisi en comparació amb 
altres episodis anteriors. D’una banda, la intensitat i la duració de la cri-
si acaba repercutint negativament també en el sector dels serveis, on es 
concentra l’ocupació femenina, de manera que es devalua i, com a con-
seqüència, també devalua la situació laboral de les dones. D’altra banda, 
l’activació de les polítiques d’austeritat com a resposta a la recessió eco-
nòmica comporta retallades en àmbits d’intervenció prioritaris per a la im-
plementació de mesures orientades a fomentar la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. En aquest sentit, l’autora planteja que l’austeritat 
dificulta el procés cap a la igualtat econòmica de les dones i augmenta el 
risc del retrocés ideològic en relació als rols tradicionals de gènere. Les re-
tallades en les polítiques públiques que tenen a les dones com a principal 
subjecte polític posen de manifest la dependència femenina de l’estat del 
benestar. Des d’aquest mateix fil argumental, Rubery (2014) explica com el 
sector públic juga un paper cabdal per a l’ocupació femenina, tant pel que 
fa a les oportunitats laborals que representa (especialment en educació, 
salut i serveis socials) com pel fet que les dones són les principals usuàries 
de molts d’aquests serveis públics i les beneficiàries dels programes. Amb-
dues autores coincideixen en assenyalar que, a diferència d’altres crisis, 
l’escenari vigent comporta un major retrocés per la situació de les dones, 
considerant el perjudici que suposa per al sector serveis. 

En definitiva, la literatura especialitzada suggereix que les perspectives de 
futur per a l’ocupació femenina estan condicionades per la naturalesa de la 
crisi i l’austeritat de les mesures polítiques que s’articulen com a resposta. 
De moment, l’evidència empírica posa de manifest que, si bé els resul-
tats no són homogèniament negatius, el més probable és que en els pro-
pers anys impliquin dificultats d’ocupabilitat femenina alhora que puguin 
qüestionar algunes de les fites assolides en termes d’igualtat. Tot i que la 
naturalesa inicial de la crisi perjudica més els homes, amb la destrucció 
d’ocupació dels sectors més masculinitzats, diverses veus alerten que la 
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resposta a la crisi des del paradigma de l’austeritat i la retallada de políti-
ques públiques afecta les dones, especialment els col·lectius més vulnera-
bles en termes d’edat, formació i origen. Al període de destrucció d’ocupa-
ció masculina que es produeix els primers anys de la crisi, el segueix una 
etapa en la qual s’adopten mesures per aconseguir una ràpida consolida-
ció fiscal, que, entre altres aspectes, consideren les polítiques d’igualtat 
un luxe retallable perquè la perspectiva de les dones no és cabdal per a la 
recuperació econòmica. D’aquesta manera, mentre que la recessió té un 
impacte més negatiu sobre l’ocupació masculina per les característiques 
de l’estructura productiva, les mesures d’austeritat que retallen la despesa 
i l’ocupació pública tenen un impacte més desfavorable per a l’ocupació 
femenina. Tot plegat dibuixa una conjuntura crítica que pot fer retrocedir 
els avenços en matèria d’igualtat a nivell europeu.

Pel que fa al cas espanyol, González-Seales (2014) identifiquen tres fases 
per descriure els efectes de la crisi a partir de la proposta teòrica de Ka-
ramessini-Rubery (2014) i parteixen de la tendència pre-crisi marcada per 
l’increment de la participació laboral de les dones: un primer moment en 
el qual es destrueix ocupació masculina, a diferència d’altres crisis; un se-
gon moment en el qual persisteix, en menor mesura, la pèrdua de llocs de 
treball tradicionalment ocupats per homes; i un tercer moment, a partir 
del 2010, que coincideix amb l’articulació d’una resposta política sota el 
paradigma de l’austeritat i cega el gènere, que comporta el desmantella-
ment de les institucions d’igualtat. Les autores diferencien dos moments 
en aquesta darrera fase: una primera onada de mesures d’austeritat entre 
el maig del 2010 i el novembre del 2011, seguida d’una segona onada que 
s’inicia el desembre del 2011. La primera onada implica un paquet de re-
tallades de polítiques i programes considerats prescindibles des de l’òptica 
economicista dominant: el Ministeri d’Igualtat, el retard en l’allargament 
del permís de paternitat, la revisió del sistema de pensions, les retallades 
en la llei de dependència (LAPAD) o la desaparició del xec nadó. A més, 
aquesta onada finalitza amb una reforma laboral al juny del 2011, que in-
trodueix la descentralització de la negociació col·lectiva i l’abaratiment de 
l’acomiadament. El conjunt d’aquestes mesures no obté els resultats es-
perats perquè l’economia espanyola no s’estabilitza. Seguint els preceptes 
de la UE, s’adopten més mesures sota el mateix paradigma de l’austeritat 
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amb la cobertura del nou paraigua normatiu que representa la llei orgànica 
d’estabilitat pressupostària. Aquesta segona onada introdueix les retalla-
des en els principals pilars del sector públic (salut, educació i serveis soci-
als) i l’adopció de mesures que fan recaure la destrucció d’ocupació en el 
sector públic. Aquest sector és el que havia protegit l’ocupació femenina 
durant les dues primeres fases de la crisi, atesa la importància de les do-
nes ocupades en el sector. En definitiva, com expliquen Lombardo-León 
(2014), l’impacte de les polítiques d’austeritat que subordinen la igualtat 
als objectius econòmics, adoptades pels governs espanyols com a resposta 
a la crisi des del 2009, suposa la desaparició d’estructures institucionals, la 
reducció pressupostària, la modificació de normatives i els canvis ideolò-
gics en el marc de l’agenda en matèria d’igualtat amb l’arribada del govern 
conservador.

4. L’anàlisi: trampes i oportunitats per a l’ocupació femenina 

A partir de les premisses teòriques exposades en els apartats anteriors, 
s’analitzen els impactes que la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat 
tenen sobre les relacions de gènere en el mercat laboral a nivell català. 
L’objectiu principal d’aquest apartat passa per fer una anàlisi de l’evidència 
empírica, considerant les trampes i les oportunitats que l’escenari actual 
suposa per a l’ocupació femenina. El punt de partida és l’escenari de con-
juntura crítica que descriu la literatura especialitzada, en el qual hi convi-
uen tendències contradictòries que coexisteixen amb ideologies diverses. 
En aquest sentit, més enllà de les veus que apunten una convergència en 
la situació laboral d’homes i dones, es posa l’accent en aquelles dinàmi-
ques socials que emmascaren una doble realitat en la qual les oportunitats 
d’aparença són trampes, de fet. Es qüestiona la igualtat aparent en les con-
dicions laborals en la mesura que és fruit de la precarització de la situació 
laboral dels homes, així com la millora aparent de la promoció laboral de 
les dones en la mesura que és fruit de la devaluació dels llocs de treball 
que ocupen. 

A continuació, es presenten les dades del cas català durant tot el període 
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acumulat de crisi en tres apartats: presències i absències laborals, pola-
rització de les condicions laborals i impacte de les polítiques d’austeritat 
sobre l’ocupació femenina.

4.1 Presències i absències laborals: l’oportunitat de l’activitat, la trampa 
de l’atur

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar les presències i les absències dels 
homes i les dones en el mercat de treball a partir de les tendències re-
gistrades en les taxes d’activitat, ocupació i atur, així com la caracteritza-
ció dels diversos col·lectius segons l’edat i el nivell d’estudis. En termes 
generals, s’observen tres fenòmens: augment de les presències laborals 
femenines en forma d’activitat i atur, augment de les absències laborals 
masculines en forma d’inactivitat i atur, així com el pes de l’edat en les 
absències i les presències. 

Gràfic 1. Taxa d’activitat, ocupacio i atur. Catalunya, 2005-2017 (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

En primer lloc, durant el període acumulat de crisi, ha augmentat la taxa 
d’activitat femenina i ha disminuït la masculina, tal com s’observa en el 
gràfic 1. Es tracta d’una doble tendència que s’explica per l’entrada de do-
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nes en el mercat laboral com a resposta a la destrucció de llocs de treball 
tradicionalment ocupats per homes fruit de la primera etapa de la crisi 
econòmica, que recau sobre el sector de la construcció i, en menor me-
sura, la indústria. Les dades en nombres absoluts de la taula 1 són una 
mostra de la magnitud d’aquest fenomen: el 1.653.000 de dones actives al 
mercat de treball l’any 2007 augmenta fins a 1.797.000 l’any 2017, mentre 
que en el cas dels homes es passa dels 2.170.800 el 2007 a 1.985.600 el 
2017. 

Ara bé, l’increment de l’activitat laboral femenina no es produeix només 
en forma d’ocupació, sinó que es manifesta, sobretot, en termes d’atur. És 
a dir, a mesura que creix la taxa d’activitat femenina, també creix la taxa 
d’atur i disminueix la taxa d’ocupació. Aquest fenomen s’observa, espe-
cialment, durant els anys més intensos del període de crisi (2009-2013) 
i suposa que hi ha més dones al mercat laboral que volen treballar però 
no troben feina. A partir del 2013, hi ha un canvi de tendència: es manté 
l’activitat femenina, augmenta lleugerament l’ocupació i disminueix l’atur. 
Així doncs, un primer balanç de l’impacte de la crisi apunta la trampa de 
l’atur que s’amaga darrere l’aparent oportunitat vinculada a l’augment de 
l’activitat femenina. 

En segon lloc, a diferència del que passa amb les dones, el caràcter secto-
rial de la crisi afecta negativament l’activitat masculina en expulsar molts 
homes del mercat de treball. En aquest cas, les xifres absolutes assenya-
len que la població masculina passa de 813.000 homes inactius el 2007 a 
983.000 l’any 2017. A diferència de les dones, els anys acumulats de crisi 
provoquen un augment del nombre total d’homes inactius. A banda, s’ob-
serva la mateixa tendència que en el cas de les dones en termes d’ocu-
pació i atur durant els anys centrals del període de recessió, si bé el canvi 
de tendència que s’inicia l’any 2013 es manifesta amb més intensitat, és a 
dir, la taxa d’ocupació masculina es recupera amb més força que la feme-
nina, mentre que la taxa d’atur disminueix amb més rapidesa. El conjunt 
d’aquestes tendències evidencia el que apunta la literatura especialitzada: 
d’una banda, la crisi té un impacte inicial més negatiu en l’ocupació mascu-
lina, si bé aquesta es comença a recuperar abans que l’ocupació femenina. 
És important assenyalar el miratge que provoca l’escenari de crisi en igua-
lar les taxes d’atur durant el període 2008-2012: miratge perquè respon a 
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l’augment de l’atur masculí i no a la disminució de l’atur femení i miratge 
perquè desapareix en el moment que s’articula una resposta política a la 
crisi que prioritza l’ocupació masculina. En aquest sentit, deu anys després 
de l’inici de la crisi, cal remarcar que persisteixen les absències laborals 
femenines, en la mesura que actualment hi ha més dones inactives i atura-
des que homes en aquesta mateixa situació. 

Taula 1. Població segons situació laboral (xifres absolutes en milers).                 
Catalunya, 2007-2017.

2007 2017
Població activa 3.824,1 3.782,6
Homes 2.170,8 1.985,6
Dones 1.653,3 1.797,0
Població ocupada 3.576,6 3.275,3
Homes 2.049,4 1.737,0
Dones 1.527,2 1.538,3
Població aturada 247,5 507,2
Homes 121,4 248,5
Dones 126,1 258,7
Aturada que busca la primera ocupació 20,8 62,6
Homes 9,2 31,3
Dones 11,6 31,4
Població inactiva 2.218,7 2.345,1
Homes 813,2 983,3
Dones 1.405,5 1.361,8

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Finalment, en tercer lloc, s’observa que les absències i les presències dels 
homes i les dones relatades en els paràgrafs anteriors varien segons l’edat. 
La taula 2 mostra com, entre les persones menors de 25 anys, es produ-
eixen les mateixes tendències amb independència del gènere: disminueix 
l’activitat i l’ocupació mentre s’incrementa l’atur, tot reduint les diferèn-
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cies entre els homes i les dones atesa la generalització de les dificultats 
per treballar entre els col·lectius més vulnerables. Tanmateix, a partir dels 
25 anys, s’observen dinàmiques diferents amb coherència al que s’ha dit 
fins ara: en el cas de les dones majors de 25 anys augmenta l’activitat, 
l’ocupació i l’atur, mentre que entre els seus homòlegs masculins disminu-
eix l’activitat i l’ocupació tot incrementant-se l’atur. Ara bé, és important 
subratllar que el col·lectiu de persones majors de 55 anys es manifesta més 
vulnerable: registra una taxa més baixa d’activitat i d’ocupació, però la més 
alta d’atur. En aquest sentit, és especialment rellevant el cas de les dones 
majors de 55 anys, amb una taxa d’atur del 14%. Cal pensar que es tracta 
de dones que molt probablement han entrat al mercat de treball després 
de molts anys d’inactivitat, empeses per la necessitat d’obtenir ingressos 
per a la llar davant l’atur de les seves parelles. 

Taula 2. Taxa d’activitat, ocupació i atur per edat. Catalunya, 2007-2018        
(primer trimestre).

De 16 a 19 
anys

De 20 a 24 
anys

De 25 a 54 
anys

55 anys             
i més

 2018 2007 2018 2007 2018 2007 2018 2007

Activitat Homes 15,95 28,42 62,80 78,77 93,05 94,53 32,23 31,38

Activitat Dones 16,97 28,26 58,52 65,91 85,48 78,48 22,13 15,92

Ocupació Homes 7,20 24,02 45,42 70,97 84,29 89,69 28,34 30,25

Ocupació Dones 9,60 21,17 45,40 56,86 75,64 72,85 19,02 14,78

Atur Homes 54,86 15,49 27,67 9,90 9,41 5,12 12,07 3,61

Atur Dones 43,44 25,10 22,42 13,72 11,52 7,18 14,03 7,16

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Finalment, si s’analitza el perfil de les persones ocupades durant el darrer 
període de la crisi segons el nivell d’estudis, s’observen diferències entre 
homes i dones: la formació condiciona més les possibilitats d’ocupació 
femenina en comparació a la masculina. Durant els últims tres anys, ha 
augmentat el percentatge de dones ocupades amb estudis universitaris i 
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secundaris de segona etapa, mentre que ha disminuït en el cas dels nivells 
d’estudis inferiors. En canvi, aquestes tendències no s’observen en el cas 
dels homes, entre els quals es manté el mateix percentatge en el col·lectiu 
que té estudis secundaris de primera etapa i estudis universitaris. Aques-
tes dinàmiques posen de manifest que el nivell d’estudis té una influència 
major en la capacitat de resistència i les possibilitats de recuperació de 
l’ocupació femenina en comparació a l’ocupació masculina. És a dir, com 
apunten els estudis previs, la prioritat que marquen les polítiques de recu-
peració econòmica està esbiaixada cap a la situació laboral dels homes i, 
per tant, representa un major grau d’exigència per a les dones.

Taula 3. Persones ocupades segons nivell d’estudis. Catalunya, 2014-2017         
(primer trimestre).

Nivell d’estudis Any % Homes % Dones

Analfabets
2017 0,4 0,1

2014 0,2 0,3

Estudis primaris incomplets
2017 1 0,5
2014 1,7 1

Educació primària
2017 7 5,3
2014 7,9 7

Primera etapa educació secundària
2017 28,1 21,4
2014 28,1 22,8

Segona etapa educació secundària amb 
orientació

2017 14 14,3

2014 13,2 13,5

Segona etapa educació secundària amb 
orientació professional

2017 9,2 8,3

2014 8,7 8

Educació superior
2017 40,4 50,1
2014 40,2 47,3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.
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4.2 La polarització de les condicions laborals: la trampa de la precarietat 
i les oportunitats trampa

Una vegada analitzades les absències i les presències d’homes i dones en 
el mercat de treball, cal aprofundir en les condicions laborals que carac-
teritzen la població ocupada. En aquest sentit, hi ha una primera trampa 
que cal assenyalar en recordar que la convergència de gènere durant la 
crisi en el mercat de treball no es produeix per una millora de les con-
dicions de treball de les dones sinó per un empitjorament de la situació 
dels homes. Malgrat la resistència de l’ocupació femenina, persisteixen les 
desigualats de gènere, que, com s’ha explicat en el primer apartat, no des-
apareixen sinó que es transformen. Amb l’objectiu d’evidenciar aquesta 
trampa, es presenten dades sobre la jornada laboral, la contractació, el 
tipus d’ocupació i els salaris. Es tracta de quatre indicadors que il·lustren 
quatre fenòmens relacionats amb la persistència i la transformació de les 
desigualtats entre els homes i les dones: parcialitat, temporalitat, segrega-
ció i discriminació. 

En primer lloc, l’anàlisi de la jornada laboral des de la perspectiva de gè-
nere mostra el caràcter femení del temps parcial. Les dades del gràfic 2 
posen de manifest que aquesta situació no ha canviat substancialment al 
llarg del temps acumulat de crisi: en el cas de les dones, s’observa que, 
tant el 2007 com el 2018, el 22% de la població ocupada té un contracte 
a temps parcial; en el cas dels homes, s’observa que la població ocupada 
a temps parcial passa del 4% al 6% en els mateixos anys de referència. Per 
tant, la parcialitat es manté com un fenomen femení del mercat de treball 
tot i l’augment registrat entre l’ocupació masculina. Constatada aquesta 
persistència, cal subratllar algunes tendències canviants al llarg d’aquest 
període. D’una banda, durant la primera fase de la crisi, les dades apunten 
una disminució del temps parcial femení que es pot atribuir a la destrucció 
del treball més precari durant els anys inicials de la recessió econòmica. En 
aquest sentit, cal recordar, com s’explica més endavant, que bona part de 
la parcialitat és involuntària i, per tant, atribuïble a la precarietat laboral. A 
partir del 2009, tot coincidint amb la segona fase de la crisi, s’observa una 
tendència creixent del temps parcial entre tota la població ocupada, fruit 
de la fragmentació dels llocs de treball i una major precarietat de les con-
dicions laborals, si es té en compte el seu caràcter involuntari. Finalment, 
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a partir del 2014, es registra una davallada i una posterior equiparació dels 
percentatges anteriors a l’inici de la crisi, tot reforçant el caràcter femení 
del temps parcial.

La parcialitat femenina amaga una situació de desigualtat, sobretot quan 
és de caràcter involuntari, alhora que representa una absència parcial de 
les dones en el mercat de treball: voldrien treballar a temps complet però 
només poden fer-ho a jornada parcial. En aquest sentit, les dades indiquen 
que el motiu principal de la parcialitat és no haver pogut trobar una feina 
de jornada completa (54% en el cas dels homes i 52% en el de les dones). I, 
entre la població ocupada femenina, el segon motiu es remet al fet d’haver 
de tenir cura d’infants o de persones malaltes, incapacitades o grans (18% 
en el cas de les dones i 3% en el cas dels homes) (Sandalinas, 2018). Aques-
ta involuntarietat comporta conseqüències negatives tant perquè dificulta 
les possibilitats de promoció a la feina com perquè implica un salari més 
baix. Per tant, la parcialitat laboral té una incidència directa en les condici-
ons de vida de la població i, més concretament, en l’import de les pensions 
d’atur i jubilació, ja que implica una cotització més baixa. En definitiva, 
doncs, sembla possible pensar que el temps parcial representa, en part, 
un fals refugi femení de la destrucció d’ocupació masculina en la mesura 
que encobreix la fragmentació dels llocs de treball. Com a conseqüència, 
persisteix la jornada parcial com una norma d’ocupació femenina.
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Gràfic 2. Jornada a temps parcial (%). Catalunya, 2007-2018 (primer trimestre).

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

En segon lloc, les dades del gràfic 3 fan referència a la incidència del tipus 
de contracte. Amb l’inici de la crisi, els primers llocs de treball que es des-
trueixen són els més precaris i un dels indicadors clau per analitzar el nivell 
de precarietat és la contractació. Durant els anys de recessió, la tempora-
litat disminueix perquè una bona part de la destrucció d’ocupació fins al 
2009 correspon al treball temporal, però, amb la recuperació de l’ocupació 
a partir del 2014, la temporalitat torna a créixer lleugerament, sobretot en 
el cas de les dones. Tanmateix, des de la perspectiva de gènere, s’observa 
que el percentatge de contractes temporals entre les persones ocupades 
no registra grans diferències entre els homes i les dones. Tot i que, com 
mostren altres estudis, una mirada més acurada a partir de la taxa de tem-
poralitat posa de manifest la major incidència femenina d’aquest tipus de 
contractació durant la tercera etapa de la crisi: l’any 2012 la taxa de tem-
poralitat masculina és del 16,8% i la femenina del 18%, mentre que l’any 
2017 són del 19,6% i el 23,6%, respectivament. És més, a partir de 2014 la 
taxa de temporalitat disminueix entre els homes però creix entre les dones 
(CCOO, 2016). El conjunt d’aquestes dades posa de manifest, novament, 
que la recuperació de l’ocupació es produeix en clau masculina. 

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Homes Dones



61

Crisi, austeritat i ocupació femenina: trampes i oportunitats

Malgrat que les darreres reformes laborals han restat valor al contracte 
indefinit, la temporalitat segueix representant un dels principals indica-
dors de precarietat. En aquest sentit, cal recordar que la temporalitat és 
una forma de contractació que també s’ha d’interpretar en termes d’ab-
sències laborals parcials: afecta persones que voldrien estar ocupades de 
forma continuada i, en canvi, la seva situació laboral està marcada per la 
incertesa quotidiana de les constants entrades i sortides del mercat de 
treball. En resum, doncs, durant els anys acumulats de crisi la temporalitat 
es manifesta com una característica de la precarietat aparentment menys 
subjecte a les relacions de gènere: el treball temporal és el primer en des-
truir-se amb la recessió i el primer en aparèixer amb la recuperació. Si bé 
una lectura més acurada posa de relleu que, amb la sortida de la crisi, la 
temporalitat té una major manifestació entre l’ocupació femenina. 

Gràfic 3. Persones assalariades per tipus de contracte (%).                                    
Catalunya 2007-2018 (primer trimestre).
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En tercer lloc, les dades de la taula 3 mostren la distribució de la pobla-
ció ocupada segons el tipus d’ocupació, que es pot llegir en termes de la 
categoria professional. Aquest indicador proporciona una aproximació al 
fenomen de la segregació laboral en la seva doble dimensió: vertical i ho-
ritzontal. D’una banda, posa de manifest l’anomenat sostre de vidre i, de 
l’altra, assenyala el terra enganxifós, dos fenòmens que mostren la polarit-
zació de la població femenina ocupada.

En concret, les dades de la taula 4 mostren que els homes estan sobre-
representats en treballs d’execució qualificats, de maquinària i personal 
tècnic de suport, mentre que les dones estan sobrerepresentades en els 
serveis de restauració, personals, protecció i vendes, comptabilitat i ad-
ministració. Aquesta distribució de la població ocupada s’ha d’interpretar 
en termes de segregació horitzontal, ja que es tracta de treballs en funció 
del sector ocupacional definit per una segregació relativa al gènere. En el 
cas de les dones, cal afegir que la tercera i la quarta categories amb més 
representació són les de personal tècnic i professional científic, així com 
les ocupacions elementals. Aquest fet posa de manifest la polarització que 
existeix entre el mateix col·lectiu, on coexisteixen realitats laborals abso-
lutament diferents en funció del sector en què es concentren. Pel que fa a 
les categories més qualificades, el percentatge d’homes és superior en di-
recció i gerència, mentre que el de dones ho és en personal tècnic i profes-
sional científic. Aquestes xifres amaguen el sostre de vidre: cal pensar que 
part de les dones amb ocupacions tècniques professionals i científiques 
tenen la qualificació i l’experiència requerida per ocupar llocs de direcció 
i gerència, si bé topen amb un sostre que existeix però no es veu. Altres 
estudis evidencien que en el nivell més elevat d’ocupacions, els càrrecs 
amb més poder (directors/es i gerents), el percentatge d’homes (69%) du-
plica amb escreix el de dones (31%). Una situació que s’inverteix en el cas 
de les tècniques i professionals científiques i intel·lectuals, quan les dones 
(55,9%) superen en més de 10 punts els homes (44,1%), com un reflex 
d’aquest sostre de vidre que dificulta la presència femenina en categories 
superiors. I la situació s’inverteix de nou en la categoria de personal tècnic 
i professional de suport, en la qual els homes representen el 63,6% i les 
dones el 36,4%. Sembla que les dones estan més presents en les ocupaci-
ons tècniques i científiques, un fet lògic, si considerem que tenen nivells 
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educatius més elevats, però els resulta més difícil aconseguir les posicions 
de més poder (Moreno-Sánchez-Borràs, 2018). 

Taula 4. Persones ocupades segons tipus d’ocupació.                                                
Catalunya, 2011-2017 (primer trimestre).

Tipus d’ocupació Any % Homes % Dones

Direcció i gerència 
2017 5,4 2,7
2011 7,9 3,4

Personal tècnic i professional científic i 
intel·lectual

2017 16 22,7

2011 13,1 18,9

Personal tècnic, professional de suport
2017 12,7 8
2011 12,7 7,2

Comptabilitat, administració i altres
2017 6,4 19,9
2011 7,6 21,8

Serveis de restauració, personals,               
protecció i venedors

2017 15 29,1

2011 13,1 27,6

Persones treballadores qualificades en el 
sector primari

2017 2,6 0,4

2011 2,5 0,7

Persones artesanes i treballadores           
qualificades de les indústries

2017 19 1,6

2011 20,2 2

Personal operador d’instal·lacions,         
maquinària

2017 14,5 3,6

2011 14 3,4

Ocupacions elementals
2017 8,3 12,1
2011 8,9 14,9

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Des d’una perspectiva temporal, les variacions percentuals indiquen que 
la distribució de la població ocupada s’ha desplaçat lleugerament cap a les 
categories més qualificades durant els anys de crisi. Aquesta tendència, 
lluny de representar una oportunitat de millora de la promoció laboral, 
s’ha d’interpretar com una conseqüència del fet que bona part de l’ocu-
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pació destruïda ha estat la de les categories menys qualificades, especi-
alment en el cas de les dones. Es confirma de nou que la capacitat de les 
dones per resistir al mercat laboral està més vinculada a la formació i a la 
qualificació que en el cas dels homes. 

Finalment, el fenomen de la discriminació salarial també serveix per po-
sar de relleu la trampa que s’amaga darrere la suposada convergència de 
gènere en el mercat de treball durant la crisi, especialment si s’obvia que 
no es produeix per una millora salarial de les dones sinó per un empitjo-
rament de la remuneració dels homes. La precarització en la contractació 
pot ser un dels factors més determinants per a la disminució de la bretxa 
salarial. Les dades del gràfic 4 permeten resseguir el recorregut de la bret-
xa salarial durant la crisi. S’observa una lleugera disminució fins l’any 2010, 
tot coincidint amb la fase inicial de la recessió i la destrucció d’ocupació 
masculina, seguida d’un increment que registra el seu pic més alt en un 
26% l’any 2014 i una nova disminució que situa la bretxa al nivell anterior 
a l’inici de la crisi. 

Gràfic 4. Bretxa salarial (%) segons guany brut anual mitjà.                                     
Catalunya, 2008-2015.

Font: Idescat.

Les dades de la taula 5 fan referència al guany mitjà anual i per hora, dos 
indicadors que responen a comportaments diferents, atès que en el pri-
mer també intervenen els complements salarials, les hores extraordinàries 
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o la jornada laboral, aspectes que perjudiquen més a les dones que als 
homes. Si es comparen les xifres relatives als dos períodes en els quals 
disminueix la bretxa, s’observa, d’una banda, que el 2011-2012 disminueix 
el guany anual mitjà dels homes i augmenta el de les dones, mentre que 
el 2014-2015 augmenta en el cas dels dos col·lectius. Així doncs, sembla 
possible afirmar que part de la disminució de la diferencia salarial s’explica 
més per la baixada del salari mitjà dels homes que per l’increment del de 
les dones, tot constatant que la influència de la precarietat marca més el 
salari masculí que el femení. La disminució de la bretxa no és conseqüència 
de millors condicions salarials per a les dones, sinó de pitjors condicions 
per als homes. 

Taula 5. Salari brut anual mitjà i guany mitjà per hora (euros).                               
Catalunya 2004-2015.

 

Salari brut  
anual mitjà 

homes

Salari brut  
anual mitjà 

dones

Guany 
mitjà per                  

hora homes

Guany          
mitjà per           

hora dones

2015 27514,06 20946,56 16,96 14,37
2014 27447,71 20324,88 16,87 13,84
2013 27684,30 20740,55 17,15 13,94
2012 27836,40 20931,07 17,17 13,93
2011 28025,61 20799,94 17,10 13,78
2010 27601,00 21042,14 16,93 13,91
2009 26901,30 20467,14 16,23 13,13
2008 26353,89 19928,48 15,76 12,69
2007 25109,98 18136,60 14,73 11,48
2006 24287,00 17177,60 14,42 11,15
2005 23358,44 16284,86 13,68 10,49
2004 23106,00 15666,14 13,63 10,11

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Més enllà d’aquesta aproximació genèrica, altres estudis aporten evidènci-
es sobre la diferent incidència de la bretxa salarial entre la població feme-
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nina ocupada. En aquest sentit, s’observa clarament que la bretxa salarial 
és més elevada entre les treballadores i els treballadors amb contracte 
indefinit i jornada completa que entre els que tenen un contracte tem-
poral i jornada parcial. De la mateixa manera, les diferències salarials són 
més grans entre la població adulta en comparació a la jove, una realitat 
que s’explica perquè en situacions i col·lectius més precaris les condicions 
laborals s’igualen a la baixa (Carrasquer-Sánchez-López, 2017).

Tanmateix, pel que fa als grups d’ocupació, la bretxa salarial és superior en 
les ocupacions més feminitzades, que coincideixen amb aquelles que te-
nen els salaris més baixos, com ara les ocupacions elementals o els serveis 
de restauració, personals, de protecció i del ram de la venda. En canvi, la 
bretxa és inferior en el grup de personal tècnic i professional científic i in-
tel·lectual, en el qual les ocupacions tenen un nivell de qualificació elevat. 
Emergeix, de nou, la polarització del col·lectiu femení dins del mercat de 
treball amb la trampa de la precarietat per a les dones menys qualificades 
i l’oportunitat trampa per a les dones més qualificades. 

4.3 L’impacte de les polítiques d’austeritat sobre l’ocupació femenina: la 
trampa i l’oportunitat del sector públic com a refugi 

Tal com apunta la literatura especialitzada, les perspectives de futur per 
a l’ocupació femenina estan condicionades per la naturalesa de la crisi i 
les mesures de les polítiques d’austeritat que s’articulen com a resposta. 
En aquest sentit, és imprescindible fer una anàlisi en funció dels sectors 
d’activitat, atesa la importància de l’estructura productiva en l’esdevenir 
de la recessió econòmica i la desigual distribució sectorial de l’ocupació 
masculina i femenina. Per aquesta raó, a continuació s’analitza la població 
ocupada segons els sectors i les branques d’activitat i posteriorment es 
presenta una aproximació a l’impacte de les retallades en educació, sanitat 
i serveis socials sobre la presència laboral de les dones.

Les dades de la taula 6 reflecteixen el caràcter sectorial de la crisi: d’una 
banda, evidencien la davallada de l’ocupació en la construcció i la indústria 
i, de l’altra, mostren la importància del sector serveis, que concentra més 
del 80% de les dones, així com una mica més de la meitat dels homes. En 
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termes generals, les xifres del 2017 posen de manifest que el 73,2% de 
l’activitat laboral es concentra en el sector serveis, en el qual el 55,5% de 
les persones que hi treballen són dones davant del 44,5% d’homes. 

Des d’una perspectiva temporal, s’observa que, durant el període 2008-
2018, augmenta el percentatge de població ocupada en el sector serveis, 
mentre que disminueix en la resta. Aquesta tendència apunta el sector 
com el bressol de la recuperació econòmica, amb el risc de representar 
una oportunitat trampa per a les dones perquè hi tenen una major presèn-
cia, si bé l’augment de la presència dels homes introdueix el risc de veure’s 
desplaçades i substituïdes per la mà d’obra masculina.

Taula 6. Persones ocupades segons sector (%). Catalunya 2008-2018                
(primer trimestre).

Sector activitat  Any % Homes % Dones

Agricultura
2018 2,7 0,5
2008 2,2 0,9

Indústria
2018 25,2 11,5
2008 28,1 14,4

Construcció
2018 10,3 1,6
2008 19,4 2,1

Serveis
2018 61,8 86,3
2008 50,3 82,6

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Per tal d’aprofundir en l’anàlisi sectorial, atesa la varietat que engloba cada 
un dels quatre sectors, la taula 7 recull les dades de la població ocupada 
per branca d’activitat. En termes generals, s’observa que els homes tenen 
més presència que les dones en els sectors industrials, de transports, de 
reparacions i de la informació i la comunicació. En canvi, les dones es con-
centren en major mesura a l’administració pública, l’educació, la sanitat i 
els serveis socials, així com en el treball domèstic i les activitats immobilià-
ries. La distribució de les dones per branques d’activitat apunta, de nou, a la 
polarització del col·lectiu: d’una banda, dones ocupades en sectors profes-
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sionals i de l’administració pública amb bones condicions laborals i, de l’altra, 
dones ocupades en els serveis domèstics amb pitjors condicions laborals.

Des d’una perspectiva temporal, les dades de la taula 7 aporten tres fo-
tografies (2008-2012-2018) que es volen correspondre als diferents mo-
ments de la crisi identificats per la literatura especialitzada. En totes les 
branques d’activitat, es reprodueix la mateixa tendència: disminució dels 
percentatges durant el tram 2008-2012 i lleugera recuperació durant el 
tram 2012-2018. Tanmateix, en el cas de l’administració pública, s’observa 
la tendència inversa, especialment en els percentatges relatius a les dones, 
que passen del 22% al 31% del 2008 al 2012 i del 31% al 29% del 2012 al 
2018. 

Taula 7. Persones ocupades segons branca d’activitat (%).                                     
Catalunya, 2008-2018 (primer trimestre).

Branca d’activitat Any Homes Dones
 

Agricultura

2018 2,72 0,54
2012 2,46 1,18

2008 2,19 0,88

Indústries extractives
2018 2,44 0,76
2012 1,77 0,58
2008 1,61 0,56

Indústria manufacturera
2018 22,79 10,74
2012 23,23 10,72
2008 26,54 13,87

 Construcció
2018 10,31 1,62
2012 11,75 1,41
2008 19,40 2,10

Comerç a l’engròs i al menor; reparació de
vehicles de motor i motocicletes; transport i 
emmagatzematge; hostaleria 

2018 28,66 26,86
2012 29,41 25,83
2008 24,27 27,79

 Informació i comunicació
2018 5,03 2,02
2012 4,35 1,63
2008 3,22 1,86
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

La disminució del 2% de les dones ocupades en aquesta branca d’activitat 
es pot relacionar amb la resposta política de la crisi. Com apunta la litera-
tura especialitzada, el treball públic pateix un descens amb la implemen-
tació de les polítiques d’austeritat i les retallades en l’ocupació i la despesa 
pública en els serveis, sobretot en el cas de les activitats públiques més 
feminitzades, com l’educació, la sanitat i els serveis socials. El gràfic 5 pre-
senta l’evolució de la població ocupada en nombres absoluts en la branca 
relativa a «Administració pública i defensa, seguretat social obligatòria; 
educació; activitats sanitàries i de serveis socials», tot posant de manifest 
tres factors: feminització de les activitats que integren la branca, augment 
de les dones ocupades durant els primers anys de la crisi i disminució a 
partir del 2012, coincidint amb l’inici de la implementació de les polítiques 
d’austeritat. 

 Activitats financeres i d’assegurances
2018 1,80 2,15
2012 2,21 1,98
2008 2,19 3,17

 Activitats immobiliàries
2018 0,78 1,00
2012 0,54 0,77
2008 0,84 0,82

Activitats professionals, científiques i tècni-
ques; activitats administratives i serveis auxi-
liars

2018 10,24 13,42
2012 8,93 12,60
2008 7,97 13,76

Administració pública i defensa, seguretat so-
cial obligatòria; educació; activitats sanitàries i 
de serveis socials

2018 11,00 29,43
2012 11,42 31,10
2008 8,58 22,82
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Gràfic 5. Persones ocupades en «Administració pública i defensa, seguretat 
social obligatòria; educació; activitats sanitàries i de serveis socials» (milers). 

Catalunya, 2008-2017. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Un altre indicador que permet mostrar el descens del treball públic d’ençà 
de l’aplicació de les polítiques d’austeritat és la distribució de la població 
ocupada segons la titularitat. Tal com s’observa en el gràfic 6, l’ocupació en 
el sector privat és la major font d’ocupació de dones i homes, tendència 
que es manté estable al llarg de tot el període de crisi, de manera que re-
presenta el 90% dels ocupats i el 80% de les ocupades. Tanmateix, cal dir 
que hi ha més homes que dones treballant en el sector privat i, en sentit 
contrari, hi ha més dones que homes treballant en el sector púbic. En la 
mesura que l’ocupació es recupera abans al sector privat que al sector pú-
blic, es constata la tendència que l’ocupació masculina es recupera abans 
que la femenina. Malgrat que no es tracta de canvis bruscos, les lleugeres 
variacions indiquen les dinàmiques a considerar des de la perspectiva de 
gènere.
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Gràfic 6. Persones assalariades per sector (%).                                                         
Catalunya, 2007-2018 (primer trimestre).

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Finalment, les dades de la taula 8 mostren els volums de persones ocu-
pades a l’administració pública segons el tipus d’institució. És interessant 
subratllar tres factors: disminució del total de persones ocupades en el tram 
2009-2012, atribuïble a l’inici de les polítiques d’austeritat, major afectació 
entre els homes que les dones i més repercussió en l’administració local 
que en la de la Generalitat. Si bé aquestes dades semblen presentar el tre-
ball públic com una oportunitat per a l’ocupació femenina en el context de 
crisi, cal aprofundir en el seu contingut perquè no fan visible l’impacte de 
gènere de les polítiques d’austeritat. Darrere l’aparent oportunitat laboral 
del treball públic per a les dones, cal recordar la limitació en la taxa de 
reposició que introdueixen els pressupostos de l’estat des del 2011 i que 
restringeixen el percentatge de places a cobrir amb la disminució de l’ocu-
pació pública (fins l’any 2015-2016, que es comença a flexibilitzar). Com 
a conseqüència de la congelació de la taxa de reposició, el sector públic 
es feminitza. D’una banda, perquè les jubilacions són masculines, atesa 
la composició de les plantilles, mentre que les noves entrades són feme-
nines, atès que les dones són les més interessades en accedir al sector 
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públic perquè els resulta més fàcil desenvolupar una carrera professional 
en comparació amb el sector privat. El sector públic esdevé un refugi per a 
les dones més qualificades, però s’hi amaga la trampa del sostre de vidre i 
la trampa de les retallades en els serveis públics més feminitzats (educació, 
sanitat i serveis socials).

Taula 8. Persones ocupades en l’administració pública (milers).                           
Catalunya, 2009, 2012, 2016.

Any  Generalitat 
de Catalunya

Administració 
local Universitats

Ens parla-
mentaris i 

organismes 
indepen-

dents

Total

2009

Homes 70.362 49.191 12.597 305 132.455

Dones 131.701 44.169 11.285 386 187.541

Total 202.063 93.360 23.882 691 319.996

2012

Homes 69.950 46.939 12.509 283 129.681

Dones 132.990 44.486 11.570 393 189.439

Total 202.940 91.425 24.079 676 319.120

2016

Homes 67.550 48.178 12.553 256 128.537

Dones 134.851 47.810 11.954 379 194.994

Total 202.401 95.988 24.507 635 323.531

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA-INE.

Una proposta d’aproximació empírica a la trampa de les retallades, mal-
grat l’oportunitat que el treball públic suposa per a les dones, passa per 
aportar dades concretes sobre pressupostos. En el cas dels àmbits socials, 
que són els més feminitzats, el desmantellament de l’estat del benestar 
implica una reducció pressupostària durant el període 2010-2015, així com 
privatitzacions i reformes laborals amb conseqüències sobre l’ocupació i 
les condicions laborals. El conjunt de mesures es tradueix en la pèrdua de 
llocs de treball i en la disminució de la seva qualitat en els tres sectors més 
feminitzats: educació, sanitat i serveis socials. 
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D’entrada, a partir de la revisió dels pressupostos anuals de cada depar-
tament, s’observa que durant el període 2009-2015 es redueix en 5.538 
milions d’euros la despesa social a Catalunya i la despesa per habitant de 
la Generalitat i les entitats locals disminueix un 7,1% (360,71 euros el 2011 
fins a 335,05 euros el 2016).

Més concretament, al sector de l’educació s’hi produeix una disminució 
del 13,4% de la despesa pública durant el període 2009-2015 (5.470 mili-
ons el 2013, 4.850 milions el 2014 i 5.221 milions el 2015). En termes de 
plantilla, el personal docent que treballa als centres educatius passa d’in-
tegrar 72.980 persones el curs 2010/11 a representar 71.205 persones el 
curs 2014/15. Segons els sindicats, la política de congelació de les plantilles 
va generar un dèficit estimat en 5.752 places, mentre que el personal interí 
i substitut suposa un 32,12%, que equival a 23.406 persones en els centres 
educatius. Aquest percentatge sextuplica el sostre del 5% de personal inte-
rí que va aprovar el Parlament de Catalunya l’estiu del 2016. 

En el cas de la sanitat, el pressupost passa de 9.875 milions d’euros el 2010 
a 8.290 milions l’any 2014. Aquestes retallades impliquen la destrucció 
de 2.407 llocs de treball (es passa de 76.306 el 2011 a 73.899 el 2015) i de 
més de 1.100 llits hospitalaris. Des del 2015, s’ha recuperat el 64% de la 
plantilla, però també s’ha incrementat la temporalitat i la interinitat afecta 
el 38% de la plantilla estructural de l’Institut Català de la Salut.

Finalment, en el cas dels serveis socials, els pressupostos del 2016 con-
templaven 17.051 milions d’euros, un increment en comparació al 2015, 
però encara per sota dels 17.694 del 2011. Respecte a aquest sector, és 
interessant analitzar què ha passat amb el tercer sector, atesa la impor-
tància que les entitats no lucratives de serveis socials i atenció a les perso-
nes té en la prestació de serveis públics. L’Anuari de l’ocupació del Tercer 
Sector Social recorda el caràcter feminitzat d’aquest àmbit amb un 74% 
de professionals dones l’any 2016, una xifra significativament superior a 
la del conjunt del mercat laboral català, que se situa al 47%. En el mateix 
anuari, s’explica que un 76% de les entitats afirmen no haver percebut 
indicis de recuperació econòmica. Es tracta d’una percepció coherent amb 
les dades sobre el volum de persones contractades, que durant el període 
2011-2014 passa de 100.000 a 86.000, si bé el 2016 arriba a les 92.000, 
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però amb un augment de la temporalitat i el temps parcial que supera la 
mitjana del mercat laboral a nivell català (Grabulosa-Huerta, 2017). 

Així doncs, malgrat que l’impacte de gènere de les polítiques d’austeritat 
no és visible en primera instància, sembla possible afirmar que les retalla-
des de la despesa pública en l’àmbit de l’educació, la sanitat i els serveis 
socials perjudiquen més a les dones, ja sigui perquè en són les principals 
treballadores com també les principals usuàries. 

5. Conclusions

L’objectiu d’aquest capítol ha estat aportar alguns elements teòrics, ana-
lítics i empírics que permetin avançar en la diagnosi del mercat de tre-
ball des de la perspectiva de gènere, tot considerant l’impacte de la crisi 
econòmica i les polítiques d’austeritat que s’implementen com a resposta. 
L’èmfasi analític ha recaigut en abordar aquest impacte de gènere en ter-
mes de les trampes i les oportunitats per a l’ocupació femenina, que es 
deriven de l’escenari actual caracteritzat per les tensions ideològiques i 
les tendències contradictòries. La revisió de la literatura especialitzada ha 
permès fixar com a punt de partida el que recorda Gálvez (2013) sobre 
els períodes de crisi: alteren els processos de creació de desigualtats i les 
dones en són les principals perjudicades. Aquest perjudici implica la inten-
sificació del treball femení, la recuperació més lenta de la taxa d’ocupació 
de les dones juntament amb més precarietat laboral i la importància dels 
retrocessos institucionals en la lluita contra les desigualtats de gènere. En 
concret, s’han analitzat les dades del cas català relatives al període acumu-
lat de crisi en tres apartats: presències i absències laborals, polarització de 
les condicions laborals i impacte de les polítiques d’austeritat sobre l’ocu-
pació femenina.

En primer lloc, es constata que la recessió econòmica té un impacte inicial 
més negatiu en l’ocupació masculina, ateses les característiques de l’es-
tructura productiva que expliquen la major capacitat de resistència de les 
dones en el mercat de treball. Alhora s’evidencia que, en les fases més 
avançades de la crisi, l’ocupació femenina experimenta una recuperació 
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més tardana amb l’augment de la taxa d’ocupació i la disminució de la taxa 
d’atur entre els homes. Aquesta lectura de les absències i les presències 
permet afirmar que l’oportunitat de l’activitat en el context de crisi esdevé 
una trampa en forma d’atur per a les dones, ja que la resistència laboral 
és femenina però la recuperació econòmica és masculina. Sembla possi-
ble afirmar, tal com recorden altres estudis, que el gènere condiciona les 
trajectòries laborals des de l’inici de la recessió econòmica, així com que 
l’edat, el nivell d’estudis i l’origen dibuixen diferències entre el mateix col-
lectiu d’homes i dones (Moreno-López, 2018).

En aquest sentit, i en segon lloc, l’anàlisi de les condicions laborals en ter-
mes de parcialitat, temporalitat, segregació i discriminació fa emergir la 
polarització del col·lectiu femení dins del mercat de treball: la trampa de 
la precarietat per a les dones menys qualificades i l’oportunitat trampa per 
a les dones més qualificades. La situació laboral de les primeres es carac-
teritza per la parcialitat, la temporalitat i els salaris baixos, mentre que la 
situació laboral de les segones està marcada per la persistència de les de-
sigualtats i dificultats de promoció en relació els seus homòlegs masculins, 
malgrat tenir les mateixes o millors qualificacions. 

Finalment, l’impacte de les polítiques d’austeritat sobre l’ocupació femeni-
na subratlla la doble cara de la segregació horitzontal: la concentració de 
dones ocupades en els serveis afavoreix la resistència del treball femení 
durant la primera fase de la crisi però alhora explica la seva major preca-
rietat i deteriorament des del moment en el qual s’articulen les polítiques 
d’austeritat com a resposta política. En aquest sentit, el sector serveis es-
devé una oportunitat trampa o, dit d’altra manera, ofereix una resistència 
precària a les dones ocupades. Un cas paradigmàtic en el sector serveis és 
la branca d’activitat de les administracions públiques, perquè el treball pú-
blic esdevé un refugi per a les dones, atès que protegeix l’ocupació feme-
nina durant els primers anys de la crisi, ple de trampes. A partir del 2010, 
les retallades en l’ocupació i la despesa pública que s’aplica als principals 
sectors dels serveis (educació, sanitat i serveis socials) repercuteix negati-
vament en la feina i les condicions laborals de les dones que hi treballen. 

En definitiva, cal afinar en les anàlisis per tal de fer visibles les trampes 
d’un escenari ple de conjuntures crítiques i oportunitats contradictòries 
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sota l’amenaça d’una deriva ideològica conservadora en matèria d’igualtat. 
Una amenaça que fins ara ha suposat, seguint l’anàlisi de Lombardo-León 
(2014), la desviació de les prioritats en l’agenda política però que contem-
pla el risc del desplaçament o la conversió de les ideologies.
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