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Presentació
Amb motiu del 8 de Març, dia internacional de les dones, hem volgut sumar-nos a les diverses reivindicacions
que es duran a terme afegint un granet de sorra amb la nostra tasca divulgativa a través d’un nou Breu de
Dades. Amb aquest breu, us presentem un recull de les principals dades pel que fa a la situació de les dones a
Catalunya, elaborat a partir dels resultats de l’Enquesta sobre qüestions de gènere (2019) del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO).
En aquest breu podrem veure:
•
•
•
•

La percepció i situació general de les desigualtats entre dones i homes a Catalunya.
La percepció del moviment feminista.
Diferències entre dones i homes dins del món laboral (més enllà de professions i salaris).
Un cop d’ull a les principals percepcions i diferències en les actituds diàries tan d’homes com de dones
respecte a la igualtat.

Esperem que sigui del vostre interès.

* FITXA TÈCNICA: S’han dut a terme 1.500 entrevistes personals domiciliàries assistides per ordinador (mètode CAPI) entre el 16
d’octubre i el 12 de novembre de 2019 a població major de 18 anys resident a Catalunya. Treball de camp portat a terme per GESOP.
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SITUACIÓ GENERAL
Com qualificaria vostè les desigualtats que existeixen
entre homes i dones a Catalunya?

Tant homes com dones estan d’acord amb què existeixen
desigualtats entre homes i dones, i veuen el feminisme com
una eina promotora d’una societat més justa i democràtica.

Com és la situació de les dones respecte els homes en...
NS/NC

Les perspectives de
promoció professionals

NS/NC: dones 7,3% i homes 4,3%

“El feminisme promou una societat més justa i democràtica”?

L’accés a llocs de responsabilitat
en les empreses
NS/NC

Les possibilitats de compaginar
la vida laboral i familiar
NS/NC

NS/NC: dones 10,5% i homes 6,1%
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LES DONES I EL MÓN LABORAL
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LES DONES I EL MÓN LABORAL
Quan ens endinsem en el món laboral, podem veure petits
rastres d’argumentacions o situacions que mostren diferències
entre homes i dones...
A qui preferiria tenir com
a cap en el seu lloc de
treball?

De les persones que es posicionen (14,1%) entre
preferir un home o una dona...

Un 11% de les dones
prefereixen més a un
home com a cap que
a una dona.

14,1%

Entre les dones joves es prefereix
una dona. A partir dels 35 anys es
prefereix un home.

Homes

Març de 2020

Els homes més grans són els
qui mostren una preferència
pels caps homes, mentre
que els més joves la tenen
vers les caps dones.
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Què ens trobem quan observem
segons sexe i edat?

Dones
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LES DONES I EL MÓN LABORAL

Quins factors considera més importants a l’hora d’escollir una feina?

Salari

Les dones anomenen en
segon lloc d’importància un
factor relacionat amb la
vida personal i cura, per
davant de les condicions
laborals.

Compatible amb
responsabilitats
familiars

Els homes situen en les tres primeres posicions
factors que tenen a veure estrictament amb la
feina. Mentre que deixen com a últims factors
els relacionats amb la vida personal.

Salari
Condicions
laborals

Condicions
laborals
Proximitat amb
el domicili

Que sigui
interessant
Que sigui
interessant

1er

2on

3er

Dones
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4rt

Altres factors
NS/NC

5è

0,5
0,3

1er

2on

3er

Homes

Compatible amb
responsabilitats
Proximitat amb
familiars
el domicili

4rt

Altres factors
NS / NC

5è

1,8
1,2

5

Factors a l’hora d’aconseguir
feina

LES DONES I EL MÓN LABORAL
Hem vist com les dones consideren molt important la compatibilitat amb les
responsabilitats familiars i proximitat amb el domicili, mentre que entre els
homes, en general, són dels últims factors a tenir en compte.

DONES

Això està relacionat amb el fet de conciliar la vida laboral amb la familiar...
HOMES
Les dones inverteixen més esforç en
conciliar la vida
familiar amb la
laboral, gairebé un
20% més que els
homes.

Inverteix molt esforç per conciliar la vida familiar i la laboral
(Base: 724 persones que treballen. Suma de les persones que han respost
8,9 i 10 en una escala del 0 –cap esforç, al 10 –molt esforç.)

Homes
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A gairebé totes les franges d’edat són més les
dones les qui diuen invertir molt més esforç que els
homes, destacant les dones de 35 a 49 anys.
Sols dels 18 als 24 anys els homes i les dones
semblen invertir un esforç molt similar.

Dones
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ACTITUDS DIÀRIES
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ACTITUDS DIÀRIES

Tot i que la gran majoria de la població reconeix l’existència
de desigualtats entre dones i homes, i estan d’acord en la
importància del feminisme, podem observar com en el dia a
dia encara hi són pressents actituds sexistes i/o masclistes.
Per exemple...

Aproven o desaproven que un home recrimini als
seus amics per fer acudits sexistes?

Les dones es mostren més d’acord que
els homes que aquests recriminin als
seus amics per acudits sexistes,
especialment les més joves.
En canvi, entre els homes hi ha poques
diferències per edat.

Homes
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ACTITUDS DIÀRIES
La tasca més repartida entre les parelles de la llar és
realitzar la compra al supermercat.

I a casa...
Qui desenvolupa principalment les feines de la llar?
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Preparar àpats, fer la bugada i la neteja de la llar les
realitzen principalment les dones (més del 60%),
mentre que pel que fa a realitzar petites reparacions
s’encarreguen prioritàriament els homes (78,2%).
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ACTITUDS DIÀRIES
En el cas de tenir parella amb qui conviu i fills...
Qui porta els fills o filles a jugar al parc?
(Base: 299 persones que tenen parella amb qui conviuen i fills menors de 12 anys)

La majoria d’homes (61,5%) diuen fer a parts
iguals la tasca de dur als fills i filles a jugar al
parc, mentre que són al voltant d’un 40% de
dones les que afirmen aquest repartiment
equitatiu.
Són també al voltant d’un 40% de dones les qui
diuen que sempre o normalment ho fan elles.

Dones

Homes
Important destacar dels homes de
25 a 34 anys el fet que cap d’ells
ha donat com a resposta ser
sempre o normalment.

De 35 a 49 anys
(n=100)

De 25 a 34 anys
(n=22)

De 35 a 49 anys
(n=100)

De 25 a 34 anys
(n=22)

* Hi ha 4 dones de 18 a 24, 13 homes de més de 50 i 3 dones de més de 50 que tenen parella amb qui conviu i fills menors de 12 anys, els quals hem exclòs
del gràfic per ser molt pocs casos. La resta de franges d’edat tant d’homes com de dones no conviuen amb la parella ni tenen fills menors de 12 anys.
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ACTITUDS DIÀRIES

Dos terços de les dones entrevistades diuen que
són sempre o normalment elles les que estan al
cas de les necessitats domèstiques. En aquesta
situació només si situen el 12% dels homes.

En el cas de tenir parella amb qui conviu...
Qui està al cas de les necessitats domèstiques?
(Base: 984 persones amb parella amb qui conviu)

Es veu una tendència general per part dels homes a afirmar
que fan a parts iguals les tasques o bé la seva parella, mentre
que les dones responen sobretot (excepte les més joves de 24)
que són elles qui fan sempre o normalment sempre les
tasques.
És a dir, tant homes com dones ho atribueixen principalment
a les dones.

Homes

Dones
Les parelles més
Les
jovesparelles
són lesmés
que
joves
són
més estanlesal que
cas
més
estan
al cas
de les
necessitats
de
les necessitats
domèstiques
amb
domèstiques
la seva parella aa
parts iguals.
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Per acabar... FEMINISME!
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Per acabar... Feminisme!
Vistes les diferències entre homes i dones en l’àmbit particular en
el món laboral i en el dia a dia...

Més de la meitat de la ciutadania
està molt d’acord amb què el
feminisme promou la igualtat
entre homes i dones.

Està la societat catalana d’acord o en desacord amb què el
feminisme promou la igualtat entre dones i homes?

La generació que ara té entre 35 i 49 anys, és la que es
mostra més dubtosa en comparació amb les altres pel que
fa a entendre el feminisme com a promotor de la igualtat
entre dones i homes, sobretot en el cas dels homes
d’aquesta edat on el “Molt d’acord” és ostensiblement més
baix.

Homes

Dones

Les dones més joves són les que
estan més d’acord. Destaquen les
dones de 35 a 49 anys que, tot i estar
majoritàriament d’acord, presenten
un percentatge de desacord major a
les altres generacions.

15,2%
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Annex: Altres publicacions relacionades...
Clica al damunt de cada
una de les publicacions
per accedir-hi!
Breu de Dades (14): Ocupació i gènere (2012)

Les dones a la premsa (2017)

Ventres de lloguer (2017)

Breu de Dades (28): Escletxes de gènere (2016)

Violència de gènere (2018)

Victimes de violència de gènere (2019)

Esperem que hagi estat del teu interès.

Disposes de dades però no saps com mostrar-les?
Nosaltres ens encarreguem d’elaborar la visualització
de dades que ens demanis! Contacta amb nosaltres!

www.gesop.net | Twitter | LinkedIn

Podeu trobar altres Breus de dades a la nostra web.

