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Resum

L'objectiu del text és contribuir al debat sobre el perquè, el què i el com de la re c e rc a
sociològica al voltant d'una temàtica (el treball) i d'una perspectiva (les desigualtats socials
que el pre s i d e i xen). La contribució de les autores desenvolupa seguint una trajectòria tem-
poral que permet ve u re com s'ha anat construint una determinada manera d'analitzar tot
el treball existent i tots els col·lectius que hi són implicats. Així es mostra, en primer lloc,
l'inici de la preocupació pel lema que encapçala aquestes pàgines, el perquè de la re p ro-
ducció. En segon lloc, es clarifica el plantejament de fons que orienta aquesta aprox i m a c i ó
al treball i, en tercer lloc, es detalla el contingut d'algunes de les re c e rques realitzades sota
el punt de vista proposat. Finalment, s'afegeixen unes darre res reflexions sobre la va l i d e s a
i les dificultats de l'enfocament plantejat. Per tal de no conve rtir l'exposició en un apara-
dor del gènere disponible, cal re c o rdar que aquestes reflexions s'insere i xen en el context de
discussió sobre aquesta temàtica iniciat ara fa poc més de quinze anys, per les que escriuen
aquest text, a les Pr i m e res Jornades de Sociologia Catalana, celebrades el maig de 1981.

Abstract

The objective of this text is to make a contribution to the debate about why, what and
how is the sociological research around one subject (work) and a specific theoretical pers-
pective (social inequalities that surround it). This contribution wants to follow a tempo-
rary sequence oriented to show the way the authors have analysed the whole work that
exists in our society and all the collectives affected. That means to explain, first of all, the
beginning of the reasons implied in the title of these pages, «why about reproduction».
After that, to clarify the framework of the theoretical approach to this concept of work
and to detail the results of some research done using this perspective. The text point out
also some arguments around the difficulties of this point of view. And finally, the authors
remember that they only want to participate on a debate that they begun fifteen years
before in 1981 at the Primeres Jornades de Sociologia Catalana unless they know that
gender perspective would be presented in a more wide vision. 
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1. El punt de partida1

El nostre interès per la temàtica proposada s'origina ara fa uns vint anys, al si
d'un col·lectiu no acadèmic on es realitzaven estudis sobre les relacions labo-
rals, el treball i, en general, l'activitat laboral. En aquest context, la nostra pre-
ocupació inicial se centra en el t re b a l l (de moment, assimilat al que avui
anomenem o c u p a c i ó) i, en concret, en la situació «e s p e c í f i c a» (avui en diem
d e s i g u a l) d'un col·lectiu («la dona») en relació amb un altre («l'home») que
m o s t ren les xifres oficials de l'activitat laboral. Per tant, el punt de partida és el
t reball, no la dona, el feminisme o el gènere (concepte d'introducció molt més
recent a Catalunya i a Espanya). I ens hi apropem des d'una perspectiva «crí-
tica», d'arrels marxistes heterodoxes.

En aquell moment, les explicacions més habituals en relació amb l'«espe-
cificitat femenina al mercat de treball», provenen de la tradició que els expert s
en mercat de treball qualifiquen de neoclàssica (capital humà...) i de l'esmen-
tada tradició marxista o crítica, potser menys estesa en el món acadèmic que l'an-
t e r i o r, però «socialment present» a l'època. Els conceptes de cost d'oport u n i t a t s,
per un costat, i de divisió sexual del tre b a l l i d'e x è rcit de re s e rva, per un altre ,
suposen el principal bagatge teòric per tal d'explicar la disparitat de situacions
en relació amb el treball observades segons el s e xe. Aquest tipus d'explicació
ens sembla insatisfactori. Al nostre pare r, l'origen de la disparitat no rau exc l u-
s i vament en la lògica de mercat, sinó justament «fora» del mercat de tre b a l l :
en la «funció re p roductora» que les dones tenen socialment encomanada,
seguint la terminologia usada per Benería (1981), entenent que aquesta f u n c i ó
re p ro d u c t o ra suposa per les dones una c à r rega de tre b a l l socialment invisible
que incideix tant en la possible participació femenina en l'activitat pro d u c t i va
(limitant-la, subordinant-la...) com en la masculina (facilitant-la). La pro p o s-
ta s'adreça, per tant, a la revisió del mateix concepte de treball, ampliant el seu
contingut de manera que inclogui tant les activitats orientades a la producció
de béns i serveis que «passen pel mercat», independentment de la fórmula con-
tractual que adoptin, com aquelles orientades a la re p roducció biològica, social
i ideològica de la força de treball. En aquest sentit, parlem de t reball pro d u c -
tiu i de treball reproductiu, respectivament2. 

La revisió del concepte de treball no es limita a una ampliació del nombre
i del tipus d'activitats que anomenem com a tal. Suposa una ruptura concep-
tual amb aquelles perspectives que centren la seva capacitat explicativa única-
ment en el mercat i/o en les relacions socials de producció. I fa emergir el
t reball de la re p roducció com a nou objecte d'estudi d'alt interès per a la socio-
logia del treball, al mateix temps que defineix uns lligams entre dos àmbits (el
de la producció de mercaderies i el de la re p roducció de les persones), que
poden restar analíticament separats però que mantenen la capacitat explicati-
va del treball com a eix primordial de desigualtat. Vegem-ho.

1. Vegi's Carrasquer, Estivill, Tomás i Torns (1985).
2. Aquest és el plantejament proposat a Torns i Carrasquer (1983 i 1987).
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2. Proposta de revisió conceptual: del treball als treballs 
i del sexe al gènere

La revisió del concepte de treball prové d'una doble insatisfacció. Per un cos-
tat, la que es deriva de les anàlisis interessades a explicar la «situació social de
les dones», per usar una expressió molt popular durant una època i, per l'altre ,
la que sorgeix de les anàlisis interessades a explicar les pròpies transformacions
en el treball pro d u c t i u3, al mateix temps que des de tots dos punts de vista es fa
palesa la necessitat de millorar les eines de mesura d'allò que s'entén per tre-
b a l l4. 

Ara bé, per ubicar l'origen del concepte de treball de la re p roducció cal fer
esment al debat f e m i n i s m e - m a rx i s m e de finals dels anys setanta, en relació amb
el t reball domèstic. Aquest debat sorgeix arran de la discussió sobre les caracte-
rístiques d'aquest treball i la seva relació amb el procés d'acumulació capita-
lista. Dit d'una altra manera, el debat es planteja al voltant dels continguts i
de les relacions socials que envolten el treball domèstic, d'una banda, i la rela-
ció entre aquest treball i la resta d'institucions i/o sistemes socials, d'una altra.
Tot plegat, amb l'objectiu d'explicar la divisió sexual del treball observable, si
més no, als països capitalistes. Simplificadament, podríem dir que el debat es
resol amb un cert consens en relació amb la consideració que el t reball domès -
tic és distint del treball productiu, ja que el primer es dóna sota unes relacions
socials que tenen el seu origen en la institució familiar, mentre que el segon es
d e s e n volupa sota unes relacions socials presidides per la desigual venda de força
de treball a canvi d'un salari. La principal divergència es planteja en mirar de
re s p o n d re per què unes persones tendeixen a estar més presents en un tipus
de treball que d'altres. En aquest cas, la qüestió de fons que es planteja és la
de la relació entre el tipus de producció capitalista i l'existència o no d'altre s
sistemes, institucions i/o processos socials que generen desigualtat social en
termes de sexe - g è n e re, i no nomès de clase. És a dir, capitalisme versus p a t r i a r-
cat, fonamentalment5. 

En part de forma paral·lela i en part fruit d'aquest debat, també el con-
cepte de «dona» és subjecte de revisió. Es «desnaturalitza» la idea de dona,
refermant una cosa que avui pot semblar òbvia, com és la construcció socio-

3. En aquest darrer cas, pensi's, per exemple, en Pahl i la seva proposta del concepte de «for-
mes de treball» (1983, 1986, 1990).

4. L'esforç per fer visible tant l'aportació femenina al conjunt de l'activitat (mercantil i no
m e rcantil) com la seva presència en altres àmbits socials és present a nombroses publica-
cions a partir de mitjans dels anys setantes. Fins i tot, organismes oficials com l'ONU re c o-
manen la millora de les estadístiques oficials de manera que permetin copsar aquesta aport a c i ó
i aquesta presència. En aquesta línia, cal re c o rdar el Seminari sobre Indicadors So c i a l s ,
impulsat pel Seminari d'Estudis de la Dona de la UAB, celebrat l'any 1985. 

5. Per a una bona síntesi d'aquest debat i de les temàtiques i objectes d'estudi que en cada cas
se'n deriven, es pot consultar el capítol introductori de Borderías, Carrasco i Alemany
(1994). Així mateix, a la bibliografia que tanca aquestes pàgines s'inclou una selecció de
les autores i textos d'interès sobre la qüestió.
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històrica d'allò associat al fet de ser dona o home. També es qüestiona la capa-
citat explicativa que pot tenir la variable sexe i es parla de la dimensió de gène-
re, seguint la tradició anglosaxona que sembla acabar per imposar-se, o de
relacions socials de sexe, segons la tradició francesa avui menys present. 

Aquest marc de discussió i de revisió conceptual constitueix el nostre punt
de partida per a la definició del treball de la reproducció que hem anat utilit-
zant (i polint) i per a la construcció d'un model d'anàlisi del treball que ano-
menem model de pro d u c c i ó / re p ro d u c c i ó , seguint la terminologia del grup de
Cambridge. Una definició de treball que podem resumir amb la citació següent6:

[…] el treball és el factor que consolida la desigualtat social femenina. Un a
desigualtat que actua de manera interdependent a d'altres (les derivades de la
classe social i de l'ètnia, si és el cas) i que te les seves arrels en el procés de socia-
lització. Tal com expliquen les especialistes en educació, aquest procés con-
ve rteix les femelles en dones i els mascles en homes, fixant l'origen d'una
desigualtat per raó de gènere que condicionarà tant la materialitat de la vida
com les representacions simbòliques que s'edifiquin al seu damunt.

Aquest procés socialitzador re ve rteix en l'àmbit del treball de la manera
següent: les dones són educades per realitzar centralment un treball no re c o n e g u t
com a tal, ni socialment ni econòmicament, el treball de cura de la llar i de la
família (treball de la reproducció), mentre que els homes podran construir el
seu projecte central de vida sobre el treball de la producció. Aquest sí que és re c o-
negut socialment, econòmicament i acadèmicament com a treball […] Qu a n
les dones aconsegueixen desenvolupar aquest segon tipus de feina han d'op-
tar entre la «doble presència» o la «masculinització».

La divisió de tasques a la qual condueix aquest procés socialitzador pro d u e i x ,
en les actuals societats industrialitzades, una divisió sexual del treball que té el
seu escenari privilegiat a la llar i a la família. Al mateix temps que influeix en
les possibilitats de participació femenina en l'activitat pro d u c t i va, en no re c o-
n è i xer la incidència de les càrregues re p ro d u c t i ves que solament les dones tenen
atribuïdes. L'existència d'aquesta divisió no solament dibuixa diferències entre
homes i dones, sinó que també configura desigualtats. Pe rquè a la societat
p a t r i a rcal, que actua com a marc general de referència per a tal situació, sola-
ment es prestigia allò productiu-masculí, de tal manera que les dones o tre b a-
llen de manera invisible o en situació de manifesta desigualtat […]

Aquestes desigualtats tenen un caràcter estructural i són absolutament
necessàries per mantenir l'actual situació de l'organització pro d u c t i va. D'aquí
la necessitat d'estudiar-les i de fer-les evidents per tal de posar de manifest la seva
existència. La perspectiva teòrica que permet més bé la seva anàlisi és la que
combina el treball de la producció amb el de la re p roducció, perquè solament
d'aquesta manera es poden analitzar els dos treballs i mostrar la importància de
la tasca de la re p roducció en el mercat de treball […] [finalment, pensem que]
solament una òptica teòrica no productivista permet l'anàlisi dels treballs de

6. Torns i Carrasquer, El trabajo como consolidación de la desigualdad, ponència presentada al
IV Congreso de Sociología, Madrid, setembre de 1992.
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les dones (i dels homes) i de les desigualtats de gènere que les acompanye n .
Una necessitat teòrica que solament aconsegueix el seu objectiu si a més hom
és capaç, en el moment de la mesura, de trencar amb els models habituals, tan
sols acostumats a comptabilitzar les absències femenines en relació amb les
presències masculines […]

3. Alguns exemples de l'aplicació d'aquests plantejaments

El contingut de les re c e rques realitzades fins ara mostra aquest doble esforç:
per un costat, l'esforç de revisió conceptual i de proposta d'un model d'anàli-
si (o de conjunt d'hipòtesis més o menys estructurades) que ens permeti enca-
rar l'estudi del treball d'una manera més satisfactòria per a nosaltres. Per l'altre ,
i en la mesura que això és possible en el context institucional en què ens move m ,
l'esforç d'aplicació de la proposta teòrica a l'anàlisi d'aquells aspectes que poden
mostrar més bé les distintes i desiguals formes de plantejar-se i de ser al el tre-
ball entre homes i dones. Així, l'interès pel treball i les desigualtats de gènere
s'ha traduït en un conjunt de re c e rques que compart e i xen un mateix marc teò-
ric de partida i que han estat desevolupades al si del Grup d'Estudis sobre la
Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), des de la seva creació, l'any 1988.

A) Un primer grup d'investigacions tenen com a fil conductor comú l'estudi
de la situació laboral de les dones, prioritzant aquells aspectes i/o temàtiques
habitualment menys vistes, però que, al nostre pare r, permeten visualitzar més
bé les desigualtats de gènere. Cronològicament són les següents:

— L'estudi de l'absentisme laboral femení. L'absentisme ha estat un objecte d'es-
tudi «maleït»: habitualment se'n destaquen els seus efectes penalitzadors
pel conjunt de la mà d'obra i solament des d'una perspectiva crítica es mos-
tra com rebuig al «treball» i/o expressió individual de conflicte. Per nosal-
t res l'absentisme constitueix un bon exemple de les desigualtats de gènere .
Així, tot i assumint la darrera dimensió assenyalada, l'absentisme poten-
cial de les dones només s'explica si tenim present la seva dimensió de cost
social de re p roducció de la força de tre b a l l, tal com pro p o s à vem l'any 19817.
Uns deu anys més tard podem aplicar aquest punt de vista en una recerca
s o b re l'absentisme laboral en un col·lectiu de tre b a l l a d o res del Pa rc Ta u l í8.
En aquest cas, acabem de perfilar el concepte d'absentisme, entenent-lo
com a expressió dels límits de la «doble presència» de les dones: els re s u l t a t s
m o s t ren la bondat del plantejament, però també apunten cap a un dels
aspectes sobre el qual després hem seguit aprofundint, com és el de la dive r-

7. Torns i Carrasquer, Algunas notas sobre el absentismo de la mujer tra b a j a d o ra, comunicació pre-
sentada al I Congreso de Sociología, Saragossa, 1981, juntament amb L. Bassols.

8. Re c e rca realitzada l'any 1990 per T. Torns i P. Carrasquer, sota conveni de col·laboració
entre la UAB i el CHPT. També hi participen J.A. Noguera i F.J. Miguel Quesada.
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sitat de formes que pot adoptar la «doble presència»; dit d'un altra mane-
ra, les desigualtats de gènere, tal com el seu nom indica, afecten tot el gène-
re femení, però això no vol dir que totes les dones siguin iguals, ja que les
desigualtats de gènere s o l a m e n t són, tal com hem vist en l'apartat pre c e-
dent, un dels eixos de desigualtat que cal considerar. 

— L'atur femení. Si establíssim una ràtio entre la importància quantitativa del
fenomen i la quantitat d'esforços dedicats a explicar-lo, el resultat tendiria
a mostrar que el problema és inexistent. De fet, l'atur tant com problema
social com sociològic ha estat majoritàriament definit bé de manera «neu-
t re», bé com a qüestió que afecta distints col·lectius, bàsicament segons l'edat.
No obstant això,, si alguna cosa caracteritza l'atur i especialment l'atur de
llarga durada al nostre país és el seu impacte sobre les dones. Partir d'una
anàlisi que combini el treball de la producció i el de la reproducció ens ha
permès, en primer lloc, puntualitzar de què parlem quan parlem d'atur;
en segon lloc, ens ha permès qüestionar algunes de les explicacions més
habituals en relació amb l'atur («les dones no volen treballar», no estan
prou «qualificades» i/o no tenen la «qualificació adient», per posar-ne uns
e xemples). I, en tercer lloc, des d'una vessant més aplicada, aquest punt de
vista ens ha permès identificar distints col·lectius d'aturades, segons una
tipologia construïda sota dimensions que perfilen diferents situacions de
treball, la qual cosa afavoreix trencar amb el mite de l'homogeneïtat entre
les mateixes dones9. Des d'aquesta mateixa tessitura, darrerament les nos-
t res reflexions sobre l'atur femení i la manca d'exclusió social derivada dire c-
tament d'aquest tipus d'atur ens han portat a l'elaboració d'hipòtesis sobre
l'existència d'una forta tolerància social (en l'accepció d'hipocresia) enve r s
aquest atur femení (Torns, 1997). 

— L'assetjament sexual 1 0. L'any 1995, el De p a rtament de Treball de la Ge n e-
ralitat de Catalunya i l'Institut Català de la Dona va ren encarregar-nos un
estudi sobre l'assetjament sexual al món laboral. Les hipòtesis i la pro-
blemàtica sobre la qüestió (assumida principalment pels juristes) ens va re n
portar a mostrar la creixent importància d'un tema vell amb un nom nou
que no fa sinó indicar l'existència de poder en les relacions laborals. Un
poder assumit amb una certa morbositat per via de sexe quan hi ha una
j e r a rquia laboral explícita, i un poder que és negat quan el re refons patriar-

9. Torns i Carrasquer, re c e rca sobre l'atur de llarga durada al Vallès Occidental, realitzada l'any
1991 sota conveni de col·laboració entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallés Oc c i-
dental, amb la participació de X. Rambla i J.A. Noguera. La tipologia d'aturades que vàre m
elaborar va ser aplicada posteriorment a l'anàlisi de l'atur femení a Espanya, en una recer-
ca finançada per l'Instituto de la Mujer i realitzada per les autores d'aquestes pàgines i
A. Romero, entre 1993 i 1994 (vegi's Torns, Carrasquer i Romero, 1995). 

10. Recerca dirigida per T. Torns i realitzada juntament amb A. Romero , V. Borràs, A. Recio
i Laia Pallejà.
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cal és la via principal d'explicació. L'estudi de la segregació ocupacional
del mercat laboral femení fet per Albert Recio i els grups de discussió rea-
litzats entre treballadors i tre b a l l a d o res va ren ser maneres de constatar la
no consciència sobre aquesta desigualtat de gènere.

— La segregació ocupacional 11. Una de les regularitats que es poden observar
en la presència femenina al mercat de treball és la seva tendència a prota-
gonitzar determinats tipus d'ocupacions i a ocupar els llocs més baixos de
la jerarquia laboral. Un fenomen que es coneix amb el nom de s e g re g a c i ó
o c u p a c i o n a l h o r i t zontal i ve rtical. L'aplicació del model de pro d u c c i ó / re p ro-
ducció ens ha permès abordar aquest fenomen tenint present els factors
«laborals» i «extralaborals» que hi poden incidir i aquells elements simbò-
lics que configuren distintes maneres d'estar en el treball (productiu i re p ro-
ductiu). L'estratègia de re c e rca utilitzada va fer possible contrastar les
diferents i desiguals situacions de treball entre homes i dones, però també
la diversitat existent entre el propi col·lectiu femení, o diferents models de
«doble presència», com els vàrem anomenar. 

B) Paral·lelament a l'anàlisi de la situació laboral de les dones, el nostre interès
també s'ha orientat vers el propi treball de la re p roducció. (Menys estudiat
perquè no s'esmercen recursos per veure el que no és considerat com a neces-
sari conèixer.)

— Treball i vida quotidiana1 2. Aquesta re c e rca ens va permetre refinar la defi-
nició de t reball de la re p ro d u c c i ó, fent-la operativa per a la seva anàlisi en
un escenari privilegiat: el d'una mostra de llars família de l'Àrea Me t ro p o-
litana de Barcelona13. El nostre objectiu no era tant quantificar les activi-
tats o mesurar el temps que les persones hi dediquen, com tipificar les
activitats, analitzar les relacions socials i els col·lectius que les pro t a g o n i t ze n .
I això tant en relació amb el propi treball de la re p roducció com amb l'ac-
tivitat laboral o amb el temps de lliure disposició personal. El treball de la
re p roducció el definim com aquell conjunt d'activitats orientades al man-
teniment i cura de la llar i de la família. En diem t reball de la re p ro d u c c i ó p e r
distingir-lo del t reball de la pro d u c c i ó. I no usem el concepte de t re b a l l
d o m è s t i c per re c o rdar que les activitats que comprèn no es limiten a l'espai
físic i simbòlic de la llar. Més detalladament, el treball de la re p ro d u c c i ó
consta de les dimensions bàsiques següents: la dimensió d'automanuten-

11. Re c e rca dirigida per P. Carrasquer i realitzada juntament amb R. Va rella i J.A. No g u e r a ,
sota conveni de col·laboració entre la UAB i la Federació de Banca i Estalvi de CC.OO.
durant 1994 i 1995 (vegi's Carrasquer, Noguera i Varella, 1996). 

12. Re c e rca sobre les transformacions al treball i a la vida quotidiana, realitzada pel QUIT entre
1991 i 1995, amb finançament de la DGICYT. Producte d'aquesta re c e rca és el núm. 55 de
la revista Papers, monogràfic titulat justament «Treball i vida quotidiana».

13. Es va utilitzar la base de dades de l'Enquesta Metropolitana de Barcelona de l'any 1990.
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ció, la re l a t i va a les tasques d'infraestructura de la llar, la d'atenció de les
c à r regues re p ro d u c t o res passades, presents i futures, la d'organització del
conjunt del treball de la re p roducció, la de les tasques de mediació i la
c o r responent a les tasques de re p resentació conjugal. En el benentès que
aquests continguts tenen sentit a les societats capitalistes industrialitzades
i que no tots són igualment re l l e vants o pertinents en cada context, ni que
la seva materialització afecta per igual totes les dones. L'anàlisi tant de la
«materialitat» d'aquest treball com de les representacions simbòliques que
l'envolten ens va permetre aprofundir en el significat que aquest treball té
per les persones. Un coneixement que, a més, va contribuir a definir dife-
rents t i p u s de persones segons la seva ubicació a l'entrellat pro d u c c i ó / re p ro-
ducció. Així es parlava, per exemple, de c e n t ralitat p ro d u c t i va o re p ro d u c t i va .
Conceptes i tipus que hem aplicat posteriorment com a base d'altres anà-
lisis.

Finalment, cal dir que aquest esforç de revisió teòrica i conceptual ha estat
«socialitzat» al si del grup on treballem habitualment, de manera que la seva
petjada s'aprecia amb més o menys intensitat a la re c e rca que, en general, es
fa al QU I T. Especialment a la re c e rca b à s i c a que es porta a terme sota el parai-
ga de la DGICYT, com la que actualment ens ocupa sobre el re p a rtiment del tre -
ball. En aquest sentit, tot i que les autores acostumem a investigar sobre
qüestions que tenen les dones com a protagonistes principals, cal assenyalar
que també s'ha procurat aplicar allò que suggeríem a l'inici, és a dir, que la
possible bondat del plantejament no rau exc l u s i vament en la seva capacitat per
explicar el treball de les dones, sinó en el paper que tot el treball té en la vida
quotidiana de les persones.

4. Conclusions

Per acabar, volem comentar que la proposta presentada és una proposta con-
ceptual i metodològica oberta i, per tant, sempre en revisió. Ja comentàvem a
l'inici, que, pel que fa al model que orienta les nostres re c e rques, de fet, pre f e r i m
parlar d'un conjunt d'hipòtesis estructurades que no pas d'un model tancat.
No obstant això, la seva aplicació està essent profitosa, perquè ens permet dis-
posar d'un marc de referència prou ampli i coherent com per abordar l'anàli-
si de tot el treball socialment necessari per a la supervivència i re p ro d u c c i ó
quotidiana de les persones, i les desigualtats que se'n deriven. El nostre repte re s t a
o b e rt, perquè la necessitat de millorar aquesta proposta inicial no respon només
a demandes de tipus epistemològic.

Finalment, també cal dir que aquest tipus de proposta es troba en un terre n y
«incòmode»: des del punt de vista de la disciplina(es) que s'ocupen del tre b a l l
és difícil trencar la lògica que limita treball a ocupació, tot i l'esforç d'aclari-
ment conceptual que efectivament s'ha realitzat. En canvi, comparativa m e n t ,
s'ha produït una ràpida institucionalització de tot allò que té a ve u re amb la
dona/les dones, el gènere, etc., especialment pel que fa a aquells plantejaments
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que incideixen en l'especificitat sociocultural de les dones. No obstant això,
aquesta institucionalització moltes vegades es duu a terme en forma d'àre a
feble o de calaix de sastre on s'insere i xen prospostes amb gènere però sense que
l'enfocament sobre les desigualtats sigui un requisit obligat. Tanmateix, no és
la nostra opció, malgrat que sigui una opció possible.
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