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1. Presentació 
 

Aquest treball és un intent d’aprofundir en l’estudi sobre la pobresa social a Catalunya 

amb perspectiva de gènere. Es considera indispensable adoptar la mirada de gènere a 

l’hora d’analitzar aquest fenomen ja que tal i com mostra Rovira (2016:3) “diversos 

estudis indiquen que la pobresa ha afectat més les dones que els homes, al llarg de la 

història i arreu del món”. Com exposa Sánchez (2010:6) “cal recuperar el discurs global 

de la desigualtat, des de la perspectiva de l’estructura social. Són les dones, com a grup 

social, les que estan abocades a la pobresa, encara que totes elles no la pateixin”. A part 

d’aquesta realitat estructural, a l’hora de fer l’anàlisi veurem com factors polítics i socials, 

com les retallades i el retrocés en l’Estat del Benestar, poden estar agreujant la situació. 

A més a més, autores com Saskia Sassen (citada a Cobo i Posada, 2006) sostenen que no 

només s’està feminitzant la pobresa sinó que també s'està feminitzant la supervivència, 

manifestant que “la producción alimenticia de subsistencia, el trabajo informal, la 

emigración o la prostitución son actividades económicas que han adquirido una 

importancia mucho mayor como opciones supervivencia para las mujeres.”  

Per tant, analitzarem la feminització de la pobresa entenent aquest concepte com “el 

creixent empobriment material de les dones, l’empitjorament de les seves condicions de 

vida i la vulneració dels seus drets fonamentals” (Rovira, 2016:3). A la IV Conferència 

Mundial de la Dona (Beijing, 1995) aquests conceptes van aparèixer i més recentment en 

les observacions finals sobre Espanya del Comitè CEDAW publicat el 2015 exposen que  

“las medidas de austeridad adoptadas por el Estado tienen efectos negativos sobre las 

mujeres, y recuerda al Gobierno de España que en tiempos de crisis debe hacer esfuerzos 

especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la 

protección social, especialmente de las mujeres más vulnerables, y evitar medidas 

regresivas”.  

L’objectiu d’aquest treball és doncs, realitzar una aproximació al concepte de la 

feminització de la pobresa social, emmarcat en el context de Catalunya,  i es focalitzarà 

l’atenció en les causes econòmiques i socials i les seves conseqüències. Es posarà especial 

èmfasi en el nou perfil creixent de pobresa femenina que és aquella protagonitzada per 

dones formades que al arribar al mercat laboral pateixen discriminacions laborals, 

especialment després de tenir fills, i que tenen un elevat risc de caure en la pobresa 

malgrat tenir feina.  Tot això es realitzarà considerant que la pobresa i l’exclusió social 
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són una injustícia social que afecta la dignitat de les persones i vulnera els drets humans 

de forma inadmissible en una societat que disposa de recursos i de riquesa suficient per a 

tots. (Mora, citat en Herrera 2010:14).  

Per últim, remarcar que és necessari un estudi en profunditat dels diferents perfils de 

pobreses femenines presents en l’actualitat així com analitzar-los des d’una 

intersectorialitat que permeti combinar diferents situacions de vulnerabilitat que puguin 

ser viscudes per les dones en situació de pobresa social. Com exposa Rovira (2016:26) 

“la discriminació per gènere és estructural, però no es produeix de la mateixa manera per 

a totes les dones. Existeixen fonts de desigualtat múltiples.” 
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2. Feminització de la pobresa 
 

2.1 Aproximació teòrica del concepte 

El concepte de feminització de la pobresa combina dos fenòmens: per una banda la 

pobresa, i per l’altra, la feminització com a expressió de les desigualtats de gènere. Sense 

entrar en una anàlisi profunda de cada un d’ells, sí que es fa necessari establir una 

definició base en funció de la qual es construirà aquest treball. 

En primer lloc, pel que fa al concepte de pobresa, s’entendrà com un fenomen 

multidimensional i per tant, no serà vist únicament en termes monetaris. Com exposa 

Fukuda-Parr (1999:100) el concepte de pobresa fa referència a “la negació de les 

oportunitats i les opcions més fonamentals per a la vida humana. L'oportunitat de portar 

una vida llarga, saludable i creativa, i de gaudir d'un nivell de vida digne, la llibertat, la 

dignitat, l'autoestima i el respecte dels altres.” Aquest concepte de negació d’oportunitats 

i d’opcions pot ser més rellevant per l’èmfasi que posa en les causes estructurals i 

condueix directament a estratègies d’empoderament. Tot i que s’entengui la pobresa com 

un fenomen global i multidimensional, en aquest treball ens focalitzarem en la pobresa 

econòmica, entenent que no només fa referència a l’accés dels recursos, sinó també a la 

capacitat d’administrar-los i al consum que d’ells es realitza. Per tant, no s’adoptarà la 

perspectiva limitada d’equiparar pobresa econòmica amb falta d’ingresos, ja que com 

apunta Sen (1995 citat en Valls i Belzunegui 2014:3) és una limitació estudiar únicament 

la renta i senyala la debilitat per mostrar la pobresa i el seu caracter multidimensional.  

D’aquesta manera, es farà referencia també a l’accés de béns i serveis en tres àmbits 

fonamentals: les llars, el mercat laboral i l’Estat.  

En segon lloc, pel que fa al concepte de feminització s’enten com una acció, com el 

procés d’esdevenir més femení. Relacionant-ho amb el concepte anterior, s’utilitza per 

remarcar l’increment de la pobresa degut a les desigualtats de gènere, pel que autors com 

Medeiros i Costa (2008:1) prefereixen anomenar-ho com “la feminització de les causes 

de la pobresa”. Com exposa Herrera (2010:14), “ja siguin europees, africanes o asiàtiques, 

les dones són les grans perjudicades per la pobresa, ja que representen el 70% dels 1.400 

milions de persones que viuen amb menys d’1,25 dòlars al dia.” 

 

 



4 
 

2.2 Evolució de l’estudi de la feminització de la pobresa 

La feminització de la pobresa és una idea que sorgeix als anys 70s, però que no és fins 

els 90s que es comença a popularitzar a través de les agències de les Nacions Unides.  

Diversos autors com Tortosa (2001, 2002), De la Cal (2009) citats en Valls i Belzunegui 

(2014:2) posen de relleu la importància d’estudiar la pobresa i la vulnerabilitat social des 

d’una perspectiva de gènere. D’aquesta manera, es poden descriure dues aproximacions 

tèoriques al concepte de feminització de la pobresa: 

- La primera es basa en constatar que la pobresa té una major incidència en les 

dones enfront els homes, o que la pobresa de les dones és més severa que la dels 

homes (López Larrea, 1989; Andersen i Larsen, 1998 citats en Valls i Belzunegui 

(2014:2). 

 

- La segona orienta el seu anàlisi a la relació entre el procés d’empobriment i el 

gènere (Espinar i Mateo, 2007; Tortosa, 2002 citats en Valls i Belzunegui 

(2014:2). Aquests estudis han ajudat a comprendre que una part de la pobresa de 

les dones està condicionada pel gènere.  

Considero que de les dues aproximacions plantejades, serà la segona la que ens permetrà 

establir relacions entre la pobresa i les desigualtats de gènere tenint en compte factors 

estructurals de la societat, és a dir, busca una explicació social a les diferències existents. 

A l’hora de fer aquesta anàlisi és important tenir en consideració les limitacions 

metodològiques, àmpliament comentades per diversos autors (Valls i Belzunegui, 2014; 

Rovira, 2016; Sánchez, 2010, entre d’altres), i que fan referència principalment a dues 

situacions: per una banda, la manca sovint d’indicadors desagregats per sexe, i per altra 

banda, l’ús d’indicadors que invisibilitzen situacions de vulnerabilitat o que no les 

representen amb la magnitud corresponent perquè estan construits sota la lògica d’un 

sistema androcèntric i patriarcal. 

Pel que fa a aquesta segona situació, s’ha de tenir en compte que la taxa de risc de pobresa 

es calcula en relació als ingressos mitjans de les llars del país. D’aquesta manera, prendre 

com a unitat d’anàlisi la llar és assumir una concepció de la llar com a unitat de 

cooperació, a on els recursos són equitativament distribuits, però emmascara les relacions 

de desigualtats que es produeixen entre els membres. Precisament per fer front a aquest 

fenomen de pobresa oculta per una inequitativa distribució de recursos en la unitat 
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domèstica, Tortosa (2009) proposa utilitzar una perspectiva micro d’anàlisi, centrant-se 

en les persones que formen la llar, “per superar les carències dels indicadors macrosocials 

i macroecònomics”. (Valls i Belzunegui, 2014:19).   

Tot i que tal i com exposen ells, aquesta perspectiva també presenta certes limitacions 

com són: 

- Al prendre com a unitat d’anàlisi les persones, els hi estan assignant el supòsit 

d’autonomia individual i es descriuen situacions que han estat creades de forma 

artificial sense poder ser capaços de preveure de forma completa com seria la 

situació. 

- Es fa complicat comptabilitzar determinats ingressos als que tenen accés les llars 

ja que no són computables a una de les dues persones de forma individualitzada 

sinò que responen a conceptes conjunts, com ajudes familiars. És per això, que 

opten per contabilitzar només les rentes individuals que s’havien ingressat en 

l’últim any. 

- Aquesta metodologia es limita a ser utilitzada únicament pel que fa a l’anàlisi de 

la pobresa monetaria.  

D’aquesta manera, al prendre com a unitat d’anàlisi la persona de referència de la llar sí 

que es visualitza l’existència d’una feminització de la pobresa. Com es pot veure en els 

gràfics següents, el risc de pobresa en les dones varia molt depenent de la metodologia 

d’anàlisi utilitzada.  En el cas de la taula 1 són molt rellevants les dades que fan referència 

als estudis primaris, com es pot veure mitjançant la metodologia convencional s’observa 

que els homes tenen 5,2 punts més de risc de pobresa que les dones. En canvi, quan 

s’utilitza la metodologia alternativa, surt a la llum una realitat oculta, i és que les dones 
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tenen 32,1 punts més de risc de pobresa que els homes en el cas de disposar únicament 

d’estudis primaris.  

 

Pel que fa a la taula 3, és important remarcar que els processos de ruptura familiar 

penalitzen diferent a homes i dones, sent major el risc de pobresa entre les dones. Tal com 

diuen Valls i Belzunegui (2014:29) “sigui quin sigui el nivell de pobresa lligat a cada 

tipus de procés de ruptura, sempre es mostra superior entre les dones, tant si s’utilitza la 

metodologia convencional com l’alternativa”. Tenint en compte el model heteropatriarcal 

en el que ens insertem, la familia tradicional és una institució més beneficiosa per les 

dones ja que es consolidaria com una font de protecció econòmica. De totes maneres, la 

protecció que reben les dones de la familia no es vincula a la seva autonomia i 

empoderament, “sinó a l’assumpció d’un treball invisible en termes monetaris i a la 

subordinació en relació al control dels recursos econòmics obtinguts pel marit”.   
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Com es pot observar doncs, la metodologia utilitada a l’hora d’analitzar la pobresa i la 

seva possible feminització serà clau per aproximar-nos a l’estudi del fenomen. Utilitzar 

com a unitat d’anàlisi la llar, homogeneitzant així tots els membres, no es presenta com 

una metodologia capaç de descriure la realitat social ja que oblida les relacions de poder 

presents també dins del nucli de les llars. Tal i com diu  Fukuda-Parr (1999:102), els 

estudis empírics que se centrin únicament en els ingresos poden camuflar situacions 

d’empobriment d’oportunitats i d’opcions, per això consideren que és més òptim utilitzar 

l’índex de desenvolupament de gènere i l’índex de potenciació de gènere ja que seran 

indicadors capaços de mostrar les diferències entre homes i dones en l’accés 

d’oportunitats. En aquesta mateixa direcció, Sanchez (2010:5), exposa que quan es fan 

comparacions entre països a on es vol donar compte de la discriminació entre homes i 

dones, s’utilitzen l’índex de desenvolupament relacionat amb el gènere (GDI) i l’índex 

de Desfasament de Gènere Global (GGGI).  

En aquesta direcció és important destacar que el Gabinet d’Estudis de la Cambra de 

Comerç de Barcelona per a l’Observatori Dona, Empresa i Economia ha construit un 

indicador global per a Catalunya, l’indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya (IIGC), 

que pretén analitzar la situació de la dona en comparació amb la dels homes a partir de la 

combinació de 22 indicadors agrupats en 4 blocs: formació, mercat de treball, condicions 

de vida i empoderament. 

A més a més, també és important destacar el treball que des de diferents institucions i 

organitzacions s’està duent a terme per tal de descriure i analitzar el fenomen de la 

feminització de la pobresa i poder així revertir la situació. Concretament es destaca la 

taula de treball posada en marxa per l’Ajuntament de Barcelona formada per diverses 

entitats –associacions, grups, fundacions, sindicats i institucions– i representants dels 

grups municipals i de govern. L’objectiu de la taula és doble, per una banda revertir les 

conseqüències de la crisi econòmica, però per altra banda, fer front també als efectes d’un 

fenomen estructural. 

La taula preten abordar el fenomen amb una visió multidimensional i per tal de fer-ho 

s’estructura en cinc grups de treball. El primer està dedicat a les dades i als sistemes 

d’informació, ja que com hem vist anteriorment, la metodologia analitzada i els 

indicadors existents són uns elements claus de millora. El segon grup versa sobre mercat 

laboral; el tercer tracta la sostenibilitat de la vida; el quart engloba l’habitatge i la salut, i 

el darrer se centra en l’educació i els valors.  
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En aquesta mateixa direcció, és important destacar l’enquesta que està duent a terme 

l’Ajuntament de Barcelona per conèixer les condicions de vida a la ciutat, i que es centra 

en les persones amb dificultats econòmiques ja que la població d’estudi són els usuaris i 

usuaries de serveis socials. L’objectiu de l’enquesta es calcular el cost per a la ciutat d’una 

renda municipal d’emergència que pugui assegurar unes condicions mínimes de vida per 

a totes les persones. A més a més, permetrà recopil·lar informació per analitzar el 

fenomen de pobresa social i veure’n la seva feminització. 

Com veiem és important l’estudi d’un fenomen social, la feminització de la pobresa, que 

tot i tenir una base estructural es pot veure agreujat degut a les conseqüències de la crisi 

econòmica i més concretament, degut a les polítiques d’austeritat que han desmantellat 

l’estat del benestar. En aquesta direcció, remarquem el que el Comitè CEDAW exposa en 

les observacions finals sobre Espanya: “las medidas de austeridad adoptadas por el Estado 

tienen efectos negativos sobre las mujeres, y recuerda al Gobierno de España que en 

tiempos de crisis debe hacer esfuerzos especiales para respetar los derechos de las 

mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social, especialmente de las 

mujeres más vulnerables, y evitar medidas regresivas”. 
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3. Situació a Catalunya 

3.1 Introducció a la situació de la pobresa social 

Com s’indica en el document de mesures de govern “Accions urgents de lluita contra la 

pobresa: Per una Barcelona més justa i equitativa” (2015) malgrat l’aparent evolució 

favorable dels indicadors macroeconòmics, diversos indicadors mostren com la crisi 

segueix colpejant de forma molt intensa”. Segons dades presentades en aquest mateix 

document, a Catalunya la pobresa ha passat d‘un 22,3% l’any 2007 a un 38,2% el 2012, 

amb un increment molt superior a la mitjana europea. Segons Rovira (2016:5), la taxa de 

risc de pobresa ha augmentat 1,1 punts respecte l’any anterior, situant-se en el 20,9%, 

segons les últimes dades de l’Idescat. Aquest augment global reflecteix un increment de 

gairebé tres punts en la taxa femenina (del 18,8% al 21,6%) i una lleugera disminució en 

la taxa masculina (d’un 20,7% a un 20,2%). 

Seguint Rovira (2016) el 2014 a Catalunya, la taxa AROPE (At-risk-of poverty and 

exclusion) se situava en el 26%, un punt i mig per sobre de l’any anterior, que era del 

24,5%. Aquestes dades signifiquen que, més d’una de cada quatre persones al nostre país 

viu per sota del llindar de la pobresa, a més, un 6,3% és membre d’una llar amb privació 

material severa i un 12% viu en una llar amb baixa intensitat de treball. 

Com mostra el següent gràfic, la taxa de pobresa, en el darrer any que es tenen dades per 

a les dones, va augmentar en tots els grups d’edat. Els nivells més alts de pobresa 

corresponen a les dones entre 16 i 64 anys (21,8%) i el global de les dones (21,6%).  
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3.2 El mercat laboral 

El mercat laboral té un paper determinant a l’hora d’explicar el fenomen de la 

feminització de la pobresa, tant pel condicionament del nivell econòmic mentre s’està 

ocupat com a la resta de la vida quan es vol accedir a prestacions socials condicionades 

per la cotització a la seguretat social. És per això que serà aquest el punt on s’aprofundirà 

més en l’anàlisi. 

De manera general, tot i que a continuació anirem veient punt per punt, es pot manifestar 

que “les dones, de mitjana, treballen menys fora de casa; quan ho fan, s’enfronten a taxes 

d’atur més elevades; quan troben feina, tenen sous més baixos i ocupacions més precàries, 

i tot plegat fa que, quan reben pensions contributives, aquestes siguin també, de mitjana, 

més baixes que no pas les dels homes” (Rovira, 2016:9) 

3.2.1 Formació 

En l’àmbit de formació de l’indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya (IIGC) es mostra 

com les dones estan més preparades i qualificades que els homes. Concretament, les dones 

titulades universitàries el 2015 superen en un 37% el nombre d’homes titulats el mateix 

any, el nombre de treballadores amb estudis universitaris supera en un 14% el nombre 

d’homes amb estudis universitaris i el fracàs escolar de les dones és del 18% enfront el 

27% en el cas dels homes. En la mateixa direcció, GESOP (2016) ofereix unes dades en 

relació a l’escletxa de gènere on també queda reflectida aquesta major població femenina 

en les universitats. 
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Però, tal i com exposa Rovira (2016:13) “el nivell d’estudis és un factor determinant per 

tenir més oportunitats de trobar feina, però en les dones és menys important.” D’aquesta 

manera, tot i que les dones estiguin més formades tenen més dificultats per trobar feina i 

quan la troben sovint és en condicions més precàries. Pel que fa a la durada de la jornada 

laboral, la proporció de dones que treballaven a temps parcial a Catalunya el 2015 

triplicava la dels homes, un 21% enfront el 7%.  A més a més, com es pot veure en la 

taula següent, la mitjana de formació de les persones assalariades és també major la de 

les dones respecte als homes tant pel que fa als contractes indefinits com temporals.  

També exposen que en temps de crisi, el nombre de dones que ocupen càrrecs directius 

s’ha reduït a la meitat, passant d’un 6,6% de les dones ocupades a Catalunya al 3,3% 

(Berbel i Corcoy citat per INSCOCAT). En aquesta mateixa direcció, com es pot observar 

en la taula següent, els indicadors de l’àmbit d’empoderament de l’índex d’Igualtat de 

Gènere de Catalunya es pot observar com les dones ocupen menys posicions de 

responsabilitat i poder i que concretament en el sector empresarial, les posicions de 

direcció i gerència han disminuït en el 2015 (57.675) en relació al 2005 (94.400). Es 

confirma el fenomen de “sostre de vidre” que dificulta a les dones promocionar-se als 

llocs de direcció. 
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3.2.2 Escletxa salarial 

A part de jornades laborals temporals i precàries, en el cas de les dones es suma també 

una remuneració més baixa en comparació amb els homes. Segons dades presentades per 

GESOP (extretes del INE-2011), a Catalunya les dones cobren de mitjana un 25,1% 

menys que els homes. D’aquesta manera, el guany mitjà anual de les dones és de 20.741 

euros enfront els 27.684 euros en el cas dels homes. En el gràfic següent es pot observar 

les diferències salarials en funció del sector professional, i es pot comprovar com aquells 

sectors on es produeix més discriminació són: les ocupacions elementals, artesans, 

treballadors de la indústria i construcció i treballadors de restauració, personal i venedors.  

 

S’ha de tenir en compte, que tot l’exposat anteriorment en quant a les discriminacions i 

desigualtats que pateixen les dones en el mercat de treball, està condicionant l’aparició 

d’un nou perfil creixent de pobresa femenina que és aquella protagonitzada per dones 

formades que a l’arribar al mercat laboral pateixen discriminacions laborals, especialment 

desprès de tenir fills, i que tenen un elevat risc de caure en la pobresa malgrat tenir feina.  

Concretament, la taxa de risc de pobresa de les persones que treballen és del 13,1% en el 

cas de les dones, i el 10,5% en el dels homes. 
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3.2.3 Atur 

Tal i com presenta Rovira (2016:17), la taxa d’atur global a Catalunya el 2015 va ser d’un 

18,6%, la xifra més baixa des de l’any 2010, i gairebé dos punts inferior a la del 2014 

(20,3%). Si s’observa per franja d’edat, l’atur femení supera el masculí en tots els casos 

menys pel que fa a la franja de joves entre 16-24 anys en que les dones tenen un 38,9% i 

els homes un 44,6%. Pel que fa a la franja d’edat entre 25-54 anys, tot i que l’atur ha 

baixat en tots dos casos, el masculí ha baixat de manera més significativa que l’atur 

femení situant-se amb un 15,4% enfront els 17,7% en el cas de les dones. Per últim, 

s’observa que en la franja d’edat de majors dels 55 anys l’atur masculí ha disminuït quasi 

un punt, però pel que fa a les dones ha augmentat 3 punts i mig, passant del 15,2% al 

18,7%.  

 

Per últim, una altra dada presentada per Rovira (2016:19) és que les demandes d’ocupació 

dels homes es resolen abans que les de les dones. Segons dades del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE), el percentatge de demandes d’ocupació per part d’homes 

pendents de resoldre va disminuir entre 2012 i 2014 (d’un 48,5% a un 46,6%) mentre que 
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les femenines van augmentar (d’un 51,5% a un 53,4%. Això mostra per tant, com les 

dones estan més temps en situació d’atur.  

3.3 La llar: el treball domèstic i reproductiu. 

Un altre àmbit fonamental que determina el risc de pobresa és la composició de la llar. 

D’aquesta manera, com es pot veure en la taula següent, aquelles formades per un adult 

amb un o més fills dependents (famílies monoparentals) és on la taxa és més elevada: el 

42,8% està en risc de pobresa. S’ha de tenir en compte que més del 90% de les famílies 

monoparentals catalanes estan encapçalades per dones. Altres estudis han trobat també 

un major risc de pobresa i d’exclusió social per part de les dones al front de les famílies 

monoparentals, com és el cas de l’estudi realitzat entre el 2008 i el 2010 anomenat 

“Monoparentalidad y exclusión social. Estrategias de supervivencia y bienestar desde 

una perspectiva de género”. Els principals resultats de l’estudi mostren la feminització 

de la pobresa de les famílies monoparentals, moltes d’elles en situacions de marginalitat 

i d’exclusió social, i les grans dificultats de les dones per estabilitzar la seva situació 

laboral i poder desenvolupar estratègies de supervivència i benestar.  

 

Autors com Almeda, Di Nella i els seus col·laboradors (2011), reconeixen que les famílies 

monoparentals encapçalades per dones suposen 3 grans reptes i/o desafiaments: al 

patriarcal, al règim de benestar i a la societat de consum. En les famílies monoparentals, 

els rols tradicionals definits per la societat heteropatriarcal (el productiu – el reproductiu) 
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són assumits ambdós per la dona, però amb les conseqüències de patir un major risc de 

pobresa i d’exclusió social. Segons un estudi de Bradshaw  (2011) a nivell europeu 

s’observa una tendència a l’empobriment d’aquestes famílies, situació que ha de ser 

contrarestada per polítiques socials en l’àmbit familiar que consideri a aquests nuclis 

familiars com col·lectius amb necessitats especifiques i que tinguin en compte les seves 

peculiaritats i vulnerabilitats.  

Pel que fa a la distribució dels rols tradicionals treball productiu – reproductiu, tots els 

estudis mostren com en l’àmbit del treball domèstic i de cures hi continua havent una gran 

desigualtat entre homes i dones. Segons l’indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya 

(IIGC) en comparació entre el 2005 i el 2015, el homes dediquen 20 minuts més al dia a 

la cura de la família i la llar que fa deu anys, però la diferència segueix sent molt 

important, de gairebé dues hores. Com es pot veure en els gràfics següents, les dones 

participen més hores que els homes en les tasques domèstiques i ho assumeixen de forma 

gratuïta.  
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Aquest fet suposa que no poden obtenir remuneració pel seu treball i que sovint, tenen 

menys disponibilitat per a obtenir feines remunerades i tal i com expressa Federici 

(2013:18) “lo que mantiene el mundo en movimiento es la inmensa cantidad de trabajo 

no remunerado que las mujeres realizan en los hogares”. Per tant, el gran repte per part 

de les administracions serà la d’establir un salari social que posi en valor el treball no 

remunerat que és assumit principalment per les dones. Com manté Federici (2013: 30)“la 

lucha de las trabajadoras domésticas inmigrantes para que se reconozca 

institucionalmente el trabajo de cuidados es muy importante estratégicamente, ya que la 

devaluación del trabajo reproductivo ha sido uno de los pilares de la acumulación 

capitalista y de la explotación capitalista del trabajo de las mujeres.” 

En aquest àmbit és important destacar que la crisi econòmica i les polítiques públiques 

aplicades han comportat en les dones l’assumpció d’una major càrrega del treball 

domèstic i de cures. S’ha de tenir en compte que l’encariment de les escoles bressol 

públiques, la supressió dels recursos de la llei de la dependència i la disminució de la 

inversió social destinada a la infància i a la família tindran clars efectes en les dones.  

Concretament pel que fa a la llei de dependència és important destacar que la reforma 

dels 2012 i la reducció pressupostària en aquest àmbit, afecta especialment a les dones. 

Segons dades de l’INSOCAT un 83% de les cures a persones dependents són realitzades 

per dones enfront el 17% realitzades per homes. A conseqüència de les retallades, la cura 
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de les persones que no pateixen gran dependència és assumida per l’àmbit familiar, és a 

dir, per les dones, i tal i com alerta INSOCAT “el fet de ser cuidador no professional pot 

suposar haver de deixar una feina amb contracte o reduir la jornada de treball remunerada, 

la qual cosa té conseqüències no només en termes laborals, sinó també personals: estrès, 

cansament, problemes de salut mental.” 

3.4 L’Estat: prestacions socials. 

El tercer àmbit que condiciona la situació econòmica femenina és la despesa social, tal i 

com esmenta Rovira (2016:19) “la major vulnerabilitat laboral de les dones i el fet que 

tradicionalment s’ocupin de les tasques de cura dins la família fa que la despesa social 

pública sigui especialment determinant per a la població femenina”. Com es pot veure en 

la gràfica següent, les transferències socials redueixen el risc de pobresa significativament 

tant en homes com en dones, sent major en el cas de les dones que es redueix un 26,1% 

enfront el 23,4% dels homes.  

 

Un aspecte rellevant que posa en relleu aquesta gràfica i que equival a un dels perfils de 

feminització de la pobresa, fa referència a aquelles dones en una franja d’edat major de 

65 anys, on el risc de la pobresa està lligada a les pensions i està clarament condicionat 

per la vulnerabilitat de les dones en el mercat laboral. Com es pot veure, els efectes de les 



18 
 

discriminacions en el mercat de treball acompanyen a les dones en tot el cicle vital. En 

aquesta línia, es pot observar en la gràfica següent, l’impacte reductor de les diferents 

transferències públiques en el risc de la pobresa en funció del sexe. Encara que aquest cas 

sigui a nivell de l’estat Espanyol ja que està extret de Valls i Belzunegui (2014), mostra 

clarament aquest impacte desigual entre homes i dones lligat al mercat de treball, ja que 

tal i com s’expressa Pérez en l’informe CGT (2003:13) “cuando las mujeres son titulares 

de derechos directos contributivos, la cuantía y duración de éstos suele ser menor que la 

de los hombres, ya que reflejan las discriminaciones existentes en el mercado laboral. 

Además, las mujeres son la mayoría de titulares de derechos derivados.” 

 

Com podem veure en la gràfica següent, analitzant les diferents prestacions d’atur i 

pensions, s’observa que en totes elles hi ha l’escletxa de gènere ja que no són igualitàries 

entre homes i dones. Totes elles són inferiors en el cas de les dones, menys pel que fa a 

la pensió de viduïtat ja que en aquest cas ve determinada per la cotització de la persona 

difunta, que és, en la majoria de casos, un home, tal i com indiquen des de l’Institut per a 

l’Estudi i de la Transformació de la Vida Quotidiana (Observatori IQ citat en Rovira, 

2016: 21).   
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4. Propostes d’actuacions 
 

Les polítiques socials i el rol de l’Estat són fonamentals en temps de crisi, per això és 

important reflexionar sobre quines polítiques públiques poden ser necessàries per revertir 

el fenomen de la feminització de la pobresa. Primer de tot, s’ha de ser conscient que és 

imprescindible incorporar la mirada de gènere en totes les polítiques, no només les que 

fan referència específicament a les dones. Per tant, tots els programes socials han ser amb 

perspectiva de gènere.  

Com hem pogut analitzar, la feminització de la pobresa és un fenomen estructural lligat 

a factors de desigualtats de gènere presents en la societat patriarcal en la que ens inserim. 

És per això, que considero necessari defugir del model econòmic clàssic per tal d’analitzar 

aquest fenomen, i adoptar les concepcions de l’economia feminista. Tal com manifesta 

Rodríguez (2015:32), “la economía feminista es una corriente de pensamiento que pone 

énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante 

en la explicación del funcionamiento de la economía, y de la diferente posición de los 

varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas públicas.” 

L’economia feminista posa el centre de l’anàlisi en la sostenibilitat de la vida, l’objectiu 

del funcionament econòmic no serà per tant la reproducció del capital, sinó la reproducció 

de la vida. En aquesta direcció, un dels objectius principals de l’economia feminista serà 

la de visibilitzar el rol del treball domèstic no remunerat i posar en valor la seva funció 

en el procés d’acumulació capitalista, com expressa Rodríguez (2015:37) “no se tiene en 

cuenta ni el trabajo que esa fuerza laboral tiene incorporada ni el trabajo del cual se la 

libera al eximirla de responsabilidades de cuidado de aquellos con quienes convive”. El 

treball domèstic i el treball de cura compleix amb una funció essencial dins l’economia 

capitalista i és la reproducció de la força del treball. Tal i com exposa Duhagon (2014:3) 

“si se contabilizara este trabajo invisible resultaría que cerca de los 2/3 de la riqueza es 

creada por las mujeres”. 

Considero doncs, que un dels principals reptes que han d’assumir les administracions 

públiques és la d’abordar la qüestió del treball domèstic i de cura, incorporant el tema en 

les agendes de discussió de la política pública. D’aquesta manera, seguint la línia 

exposada per Rodríguez (2015) hi ha 4 àmbits a on poder incidir: 
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- La visibilització de l’aportació que fa el treball domèstic i de cura a l’economia 

clàssica.  

 

- Incentivar polítiques públiques que afavoreixin la redistribució del treball 

domèstic i per tant, vagin encaminades a combatre la divisió sexual d’aquest 

treball no remunerat. Com indiquen des de l’Observatori IQ (citat en Rovira, 

2016) “les desigualtats de gènere a Catalunya (i arreu) es caracteritzen pel fet que 

els homes treballen menys i ingressen més que les dones, fet que no es veu 

compensat pel rol distribuïdor de l’administració pública”. 

 

- Incentivar polítiques públiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i 

familiar. La incorporació de les dones al mercat laboral ha suposat una 

sobrecarrega laboral, havent de compaginar en alguns casos, una doble jornada 

laboral (la remunerada i la no remunerada). És per aquest motiu que dins de la 

concepció multidimensional de la pobresa es planteja com a necessitat incorporar 

el factor de la pobresa del temps.  

 

-  La transformació dels estereotips de gènere entorn a les cures per desnaturalitzar 

la feminització d’aquestes tasques.  

A més a més, un altre àmbit que es presenta com a fonamental per incidir-hi és el de la 

construcció de la metodologia més òptima per tal d’analitzar el fenomen. Com hem pogut 

veure existeixen principalment dues limitacions: per una banda la mancança de dades 

disgregades per sexe, i per l’altra la utilització d’indicadors construïts sota una lògica 

androcèntrica i que per tant, invisibilitzen situacions i no permeten aproximar-nos al 

fenomen d’una manera real. 

Per últim, considero que és necessari també, fomentar iniciatives com les que ha posat en 

marxa l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la taula de treball contra la feminització de 

la pobresa, a on es produeix una anàlisi multidimensional del fenomen i a on es treballa 

de manera conjunta des d’associacions, organitzacions i administració pública.  
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5. Conclusions 

 

La crisi econòmica i les polítiques d’austeritat aplicades en els darrers anys han provocat 

un augment de la pobresa social a Catalunya i un augment de les desigualtats socials entre 

rics – pobres. A més a més, s’ha de tenir en compte que aquestes conseqüències de la 

pobresa social no tindran el mateix efecte en homes com en dones. És per això, que aquest 

treball és un intent d’aprofundir en l’estudi de la pobresa social a Catalunya amb 

perspectiva de gènere. 

Com hem pogut observar, hi ha diverses limitacions metodològiques que dificulten  

l’estudi de la feminització de la pobresa, per tant es mostra com una necessitat urgent la 

de poder disposar de dades disgregades per sexe, i la de construir nous indicadors que no 

operin sota la lògica androcèntrica. 

Tot i així, les dades existents ens permeten evidenciar que les dones tot i estar més 

formades acadèmicament, tenen més dificultat per accedir al mercat laboral, sent la taxa 

d’atur femení major que la dels homes en totes les franges d’edat, menys en el cas dels 

joves d’entre 16-24 anys. Una vegada aquestes dones estan presents en el mercat laboral, 

ho fan en un major nombre de casos en situació de temporalitat i parcialitat, i apareixen 

processos de segregació de gènere horitzontal (per branca d’activitat o sector 

professional) i vertical (per jerarquia de les ocupacions). A més, apareix també l’escletxa 

salarial provocant que les dones de mitjana cobrin un 25,1% menys que els homes. És per 

això que les dones treballadores tenen un 13,1% de risc de pobresa enfront el 10,5% dels 

homes.  

Estretament lligat amb les desigualtats presents en el mercat laboral està el tema de les 

prestacions socials i subsidis. Aquest fet provoca que la feminització de la pobresa sigui 

un fenomen present al llarg de tot el cicle vital de les dones.  

Per últim, la divisió sexual i la naturalització femenina del treball domèstic i de cura 

provoca que les dones assumeixen un treball invisibilitzat, no remunerat i que la lògica 

de l’economia clàssic no té en consideració. Serà per tant aquest, el principal repte a 

considerar si es vol revertir el fenomen de la feminització de la pobresa.  
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