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      Només hi ha un 1% de bomberes als Cossos de
Bombers/eres de Catalunya tot i haver-hi proves físiques
diferenciades per gènere. 
      El poder físic dels homes els ha proporcionat l’avantatge
tecnològic i sociopolític que es retroalimenten mútuament.
Això ha provocat que un 61% dels treballadors a Espanya es
trobi a ocupacions masculinitzades o feminitzades.
      En aquest treball explorarem les mesures d’inclusió de
gènere per acabar amb la segregació ocupacional en aquests. 
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H1: La manca de dones al cos es tractarà com un
problema de les dones i no com un problema del Cos de
Bombers/eres.

H2: Les mesures adoptades seran amb relació a la
diferència física entre dones i homes. 

H3: Les mesures adoptades seran simbòliques, de
visibilització i sensibilització.

Per què no hi ha bomberes a Catalunya?

- Anàlisi de les barreres d'entrada no formals als Cossos de Bombers/eres de Catalunya.

- Investigació sobre les vivències quotidianes de les bomberes en un ambient altament masculinitzat. 
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Properes línies d'investigació

Pla estratègic de
polítiques d’igualtat de
gènere del Govern de

la Generalitat de
Catalunya 2019-2022

Llei Orgànica
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dones i homes.

Llei 5/1994, de 4 de maig,
de regulació dels serveis
de prevenció i extinció

d'incendis i de salvaments
de Catalunya.

Segon Pla d’Igualtat
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La H1 només es compleix al
Cos de Bombers/eres de
Barcelona 

El Cos de Bombers/eres de
Barcelona segueix a la cua en
matèria d'inclussió de gènere
després que el Cos de
Bombers/eres de la Generalitat
adoptés la Transversalització de
Gènere.

La H3 es compleix tot i que
en juxtaposició amb altres
mesures a ambdós Cossos
de Bombers/eres
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