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Teories en clau de gènere 	
per a repensar la convivència

El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon en 
funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts important 
a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre sexe/gènere.

Diferències sexuals i desigualtats de gènere

M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d'altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les desigualtats 
tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, l'imperialisme i 
l'adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és intencional. La gran part de 
pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per sexes, etc.

Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de l´adscripció 
o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des del punt de vista 
sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una característica parcial sinó que 
s'aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de prejudici que es converteix en 
“profecia autocomplida”.

Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d'una relació, per tant, l'objecte 
de preocupació no és la “dona”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és la qüestió de la 
dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions econòmiques, afectives i 
eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11). 
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó confirmar-
la en la seva condició desigual” (p. 13). 

La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i preservar 
el sentiment d'identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que constatar una 
diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, catalogada... [llegir més]

Pilar Albertín, Departament de Psicologia
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
 
 
Referències bibliogràfiques 
 
Cabruja, T. (1995). Género y valores: su conjugación en las teorías de la identidad y las 


relaciones de género desde una perspectiva deconstruccionista. A M. J. Izquierdo. 
Género y valores. Vitoria: Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer. 


 
Cabruja, T. (2000). Debat sobre la desigualtat sexe/gènere i propostes u(dis)tòpiques: veus 


de dones. Revista de Girona, 201, juliol-agost, 6-70. 
 
Daune-Richard, A. M. (2004). Cualificación y representación social. En Maruani, M., 


Rogerat, C., Torns, T. (dir.). (2004). Las nuevas fornters de la desigualdad. 
Hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Barcelona: Icaria. Antrazyt; pag. 71-
88. 


 
Durán, M.A. (2004). Un desafío colosal. El país, 5 de septiembre de 2004, p. 15. 
 







 5 


Izquierdo, M.J. (1998). El malestar en la desigualdad. Ediciones Cátedra. Universitat de 
València. Instituto de la Mujer. 


 
Izquierdo, M.J. (2001). Sin vuelta de hoja. Sexismo: poder, placer y trabajo. Barcelona: 


Ediciones Bellaterra 
 
Maruani, M., Rogerat, C., Torns, T. (dir.). (2004). Las nuevas fronteras de la desigualdad. 


Hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Barcelona: Icaria. Antrazyt. 
 
Parella, S. (2006). La conciliación de la vida familiar i laboral desde una perspectiva de 


gènere. http://www.mujeresenred.net/donesenxarxa/article.pehp3?id_article=32 
 
Torns, T. et al. (2002). El estudio de la doble presencia : una apuesta por la conciliación 


de la vida laboral y familiar (informe de investigación) QUIT-Dpt. Sociología-
Instituto de la Mujer. Bellaterra. 


 





iddic
Nota adhesiva
MigrationNone definida por iddic




FEP.net


Document
adjunt
a la revista


FEP.net 6 • novembre 2009
Conviure, un repte dels nostres dies


revista digital de la facultat d’educació i psicologia







 1 


TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 







 4 


què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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TEORIES EN CLAU DE GÈNERE PER A REPENSAR LA CONVIVÈNCIA 
Pilar Albertín  
Departament de Psicologia 
 
 
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon 
en funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts 
important a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre 
sexe/gènere. 
 
Diferències sexuals i desigualtats de gènere 
 
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la 
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d’altra dona. A més no poden 
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les 
desigualtats tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, 
l’imperialisme i l’adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és 
intencional. La gran part de pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per 
sexes, etc. 
 
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de 
l´adscripció o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des 
del punt de vista sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una 
característica parcial sinó que s’aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de 
prejudici que es converteix en “profecia autocomplida ”. 
 
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d’una relació, per tant, 
l’objecte de preocupació no és la “dona ”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és 
la qüestió de la dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions 
econòmiques, afectives i eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de 
possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).  
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó 
confirmar-la en la seva condició desigual” (p. 13).  
 
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i 
preservar el sentiment d’identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que 
constatar una diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, 
catalogada, “classificada ” no descobreix les seves qualitats, sinó que s’adapta a un model 
prèviament establert. 
 
El patriarcat es basa en la divisió sexual del treball i la supeditació del patrimoni: dona i fills 
al “patriarca ”: l’home, que es relaciona o assoleix significat mitjançant l’establiment de 
una relació amorosa (de parella). La societat és patriarcal, això significa que s’estableix un 
contracte entre parts, on una d’elles proporciona la protecció i alhora té dret a determinar 
com ha d’actuar l’altra part per complir amb la seva part d’intercanvi. Les dones estan 
sotmeses als homes tan en l’esfera privada com en la pública. 
 
El concepte de gènere s’utilitza per denunciar la naturalització de la desigualtat social de les 
dones. Gènere, doncs és un concepte analític. 
 
Teresa Cabruja (1995) ens indica que les categories dona i home s’han construït a partir de 
l’aparent inevitable biològia, donant per suposat que les diferències que existeixen entre les 
dues categories són el resultat de les respectives característiques fisiològiques. Aquesta 
construcció basada en dos únics termes oposats, masculí i femení, amb la seva 
correspondència amb dues entitats diferents (dones i homes) ha fet que aquesta divisió es 
considerés com a natural i com a part intrínseca de nosaltres mateixos. Aquestes 
construccions, lluny de ser neutrals o innòcues, afavoreixen la legitimació de tenir (o rebre) 
un tracte diferent i d´unes possibilitats socials diferents (Cabruja, 2000). 
 
Les nocions de masculinitat i feminitat no tenen sentit com identitats diferenciades, donat 
que el “jo ” és un “jo ” canviant, en procés. La separació dels sexes, el control de la 
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sexualitat lluny  d’impedir-la la afavoreix, mitjançant la necessitat d’adoptar una orientació 
sexual, o mitjançant la creença de que ens complementem.  La separació física és una 
mesura de control de la sexualitat. La separació de tasques per homes o per dones és una 
manera, també, de fer servir la creença de “complementarietat ” per mantenir la dualitat 
dona-home. La realització de tasques diferents entre dones-homes es una forma d’afirmar 
la sexualitat. Per això la separació física i funcional de dones-homes reprimeix la sexualitat 
de la mateixa manera que la fa possible.  
 
Aspirar a que “lo femení” s’inclogui en el mon està tenyit d’essencialisme, perquè implica 
concebre la feminitat com quelcom anterior al sexisme i no com la seva conseqüència. 
 
L’acceptació dels discurs feminista per part dels homes no és signe de canvi, sinó més bé 
resistència al canvi. L’home es presenta desproveït de tota capacitat d’intervenció. La 
sexualitat i l’amor es presenten com si en lloc de ser l’arrel del sexisme fossin el seu territori 
de refugi. 
 
Manifestacions de la desigualtat estructural de gènere es mostren en que el nivell retributiu, 
formatiu, de prestigi i/o poder per les “activitats femenines ” és inferior al que se li atorga a 
les “activitats masculines ”, al marge de si es dona u home qui les desenvolupa.  Així doncs, 
discriminació de sexe és quan les dones malgrat ocupen posicions socials femenines o 
masculines, estan pitjor pagades, considerades o tenen menor poder que els homes.   
 
El rendiment i la disponibilitat mental i emocional de les dones en la feina està reduïda per 
la seva dedicació a casa. També l’obtenció d’ingressos no revesteix la mateixa importància 
donat que són percebuts com secundaris, però no considerats amb la mateixa importància 
que l’home, el qual ha de “mantenir a la seva família ”. “les  dones no pateixen la doble 
jornada, ni la doble presencia, sinó la doble presencia/ absència ” (Izquierdo, 2001, p.63), es 
a dir si descuiden el treball per la família, o viceversa, els comporta un patiment moral. S’ha 
comprovat que els homes que agafen la jornada reduïda per a la cura dels fills, no 
descarreguen de treball domèstic a la dona. Tenen major disponibilitat per a la cura dels 
nens que a les tasques domèstiques, d’altra banda, la cura dels nens no els aparta d’altres 
activitats culturals o esportives. Això implica que els homes poden atendre a les criatures 
sense que la seva identitat quedi confosa amb les necessitats dels fills. –“En les parelles hi 
ha un discurs d’igualtat amb pràctiques de desigualtat” (Izquierdo, 2001:74). 
 
La lògica de la igualtat en basa en dir que la dona pot escollir ser “ama de casa ” o “no ser-
ho ”, però curiosament no qüestiona l´ existència mateixa de les mestresses de casa. Una 
dona, al orientar-se envers una professió extremadament masculina, sent amenaçada la seva 
identitat. Quan parlem d’accions positives”  envers les dones, no s’estableix com a meta la 
igualtat de possibilitats, sinó de resultats, i per això es requereix afegir accions i no només 
suprimir obstacles. 
 
En el cas del gènere especificar la posició de gènere masculí com “guanyador de pa ” i de 
gènere femení com “mestressa de casa ”, es tracta d´una construcció conceptual de caràcter 
relacional. “El plantejament teòric de partida és el de considerar que les relacions de 
gènere tenen caràcter estructural, i ens remet a la divisió sexual del treball” (Izquierdo, 
2001,p.42). El “guanyador de pa ” produeix i reprodueix la vida humana, la “mestressa de 
casa ”  produeix i administra els medis que permeten l’ampliació de la vida o la seva 
destrucció massiva. 
 
 
Valor del treball, feminització del mercat de treball 
 
Uns dels nostres focus d’interès és sobre la situació sociolaboral de les dones. Partim del 
concepte assenyalat per la majoria d’autores feministes que estudien el treball i les 
conseqüències que ha suposat per a les dones (Maruani et al., 2004; Torns et al., 2002, 
2003; Parella, 2006) de que la feminització del mercat laboral és real però inacabada, 
incompleta, donat que ha tingut lloc sota el segell de la desigualtat i la precarietat de les 
dones. 
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La manifestació per excel·lència del sexisme és la divisió sexual del treball. Dona lloc a una 
forma jeràrquica  d’administrar la procreació (actualment en la cúspide hi ha un home 
adult: els privilegiats per sobre de dones, joves o vells) (Izquierdo, 1998). La valoració dels 
llocs de treball més que una qüestió tècnica, és una qüestió política (de models de societat). 
 
La discriminació indirecta és quan, per exemple, per a obtenir el carnet de conduir camions 
es requereix una força que no es necessària per conduir-los; quan en les proves físiques 
d’accés al cos de policia o bombers es requereixen unes aptituds físiques, que poden ser 
convenients però no decisives. Per tant les proves físiques no serveixen per garantir les 
condicions idònies per a exercir la professió, sinó per a impedir l’accés a persones que no 
reuneixen certes característiques, i coincideix amb que son les dones. 
 
Però cal tenir present que quan s’eliminen els obstacles, o es tracta igual, arriben més lluny 
aquells que en el punt de partida estaven millor situats, i això és una dada important, de 
manera que cal saber quin és el punt de partida de cada col·lectiu o persona. 
 
 
El valor del treball i els estereotips 
 
Les dones ocupen llocs de treball amb la mateixa o major qualificació què els homes, però 
es situen en jerarquies inferiors a aquests. Es tracta no només de veure el salari, sinó també 
la “valoració social ” dels llocs de treball ocupats per les dones, i amb aquest procés de 
qualificació té molt a veure les representacions socials de lo masculí i lo femení. 
 
Anne M. Daune-Richard analitza com el criteri “tècnic ” sembla tenir un paper 
discriminatori. Els homes estan molt més presents que les dones en els espais considerats 
tècnics, on hi ha tecnologia, màquines, etc. L’espai de les dones és més en el sector terciari: 
serveis, relacional.. Així el procés de construcció social del treball qualificat es recolza, 
fonamentalment en processos de diferenciació entre certs tipus de tasques i entre els 
treballadors que les realitzen. Aquests processos de diferenciació són els que creen les 
identitats professionals, que alhora són també identitats sexuades. 
Així, es fan servir els estereotips, que marquen amb força la construcció de categories de 
sexe en diferents espais d’un mateix treball (sectors diferents dintre d’un treball). Aquests 
estereotips tenen capacitat per integrar nous elements sense modificar el seu nucli central. 
 
 
Polítiques de conciliació contraries a les dones 
 
El model de “treballador ideal ” que impera en el mercat de treball continua essent el d’un 
home amb la màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per les dones, 
en el seu doble rol d’assalariades i principals responsables del treball domèstic-familiar.  
 
En el cas d’Espanya i Catalunya, les polítiques de conciliació es troben en fase molt 
incipient en comparació amb alguns països europeus del nostre entorn. 
 
Moltes de les polítiques de conciliació poden tenir efectes contraris als que es persegueixen, 
en el sentit de convertir-se en “polítiques per a dones ”, que reforcin més que no pas 
modifiquin el tradicional repartiment de funcions socials entre homes i dones. En aquest 
sentit Teresa Torns (2003) diu que quan la incompatibilitat laboral-familiar afecta a les 
dones, és quan comencen a pensar-se polítiques de conciliació, com si només d’un 
problema femení es tractés, amb solucions dirigides a les dones, es a dir com si no fos “ cosa 
d’homes ”, per tant, conclou que aquestes polítiques no serveixen tal com sovint es 
plantegen, ja que no incorporen la perspectiva de gènere en el seu enfocament.  
 
Obstacles  materials i simbòlics per la conciliació 
 
No es pot pretendre que els homes s’incorporin per voluntat pròpia en un àmbit socialment 
infravalorat, que no ofereix prestigi, ni estatus. A més, dissenyar fórmules dirigides en 
exclusiva als pares, a través de drets no transferibles a les dones, suposa adoptar un paper 
més actiu des de la perspectiva de gènere, que pot incidir en un canvi d’imaginari, a l’hora 
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què contribuir a desincentivar els empresaris a preferir contractar un home abans que una 
dona. 
 
Les pròpies dones sovint es consideren les úniques responsables d’assolir aquesta 
conciliació, especialment en responsabilitat i organització del treball domèstic-familiar (tal 
com ho demostra l´estudi de Torns i al, 2002). 
 
M. Angels Duràn (2004) apunta que la situació de “doble presencia ” que afecta a les 
dones genera diferents estratègies d’ajustament en aquestes, entre les que destaquen: 
- reducció d’objectius (familiars i laborals) 
- externalització del treball domèstic-familiar: delegar a altra persona la producció d’un 
servei (a les avies, dones de neteja..) o derivació cap al mercat (escoles bressol, geriàtrics, 
contractació dones immigrants, etc.) 
- seqüèncialització o alteració de la producció: o bé la dona es centra en situacions familiars 
(per exemple la maternitat), o bé es centra en les exigències del mercat (per exemple, feina 
en que cal molta mobilitat geogràfica i dedicació horària), amb les repercussions negatives 
d’una no continuïtat en relació a la família, o en relació a la feina. 
 
Parella, S. (2006) ens indica que també s’ha d’afegir la sincronització del temps: les dones 
viuen sincrònicament els temps dels seus treballs (activitat laboral i de reproducció), els 
homes tendeixen a viure el temps de treball de forma diacrònica, en funció de si mateixos. 
Les desincronies tenen a veure no només amb la naturalesa del treball reproductiu, sinó 
també són conseqüència dels horaris i de l’estructura de les institucions de reproducció 
social (col·legis, hospitals, administració pública), dels temps de les ciutats (mercats, 
comerços, transports) o del temps de treball assalariat. Les dones alternen diferents tipus de 
tasques familiars-laborals durant el dia i la proximitat o llunyania dels serveis que utilitzen 
resultarà fonamental per la seva conciliació, però les ciutats, continuen seguint un model 
tradicional i masculí en quan a la concepció dels espais i del temps. 
 
D’aquesta manera, l’anàlisi des del punt de vista de les dones no representa un enfocament 
específic, sinó que constitueix el substrat per a interpretar el conjunt del fenomen. Suposa 
trobar els mitjans per a identificar els canvis estructurals que han determinat les 
transformacions de la població activa. Significa analitzar les lògiques socials que estan sota 
les situacions del mon laboral. Les dones són simptomàtiques dels moviments del mercat 
laboral. Aprofundir en l’anàlisi de les diferencies de sexe en el mercat laboral no només 
contribueix a l’acumulació de saber sobre l’activitat femenina, sinó què també significa 
participar en el progrés general dels coneixements sobre el mon del treball. 
La voluntat de mostrar les desigualtats no equival, en aquest context, a negar els progressos, 
indiscutibles, sinó a intentar fer il·legítimes aquestes desigualtats. 
 
Extracte del treball “Les professionals policia” 
Autores: Pilar Albertín i Antonia Dorado 
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