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Pobresa, precarietat i dones. El debat 
SocialitzantBCN’ s’ha centrat en aquesta relació 
a tres bandes amb l’objectiu de reflexionar amb 
entitats, tècnics, professionals i experts de la 
ciutat de Barcelona. Més del 80% de les tasques 
de cura a la llar les fan les dones. “Només 
tenim dades de tot allò que passa en el mercat 
laboral. En canvi, allò que passa en l’àmbit 
domèstic i el treball no remunerat no està 
quantificat, per això no tenim dades per poder 
mesurar la pobresa”, assegura Sònia Ruiz, cap 
del departament de Transversalitats de Gènere 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Així, tant des de l’administració pública com 
de les entitats i associacions que treballen en 
l’àmbit de la precarietat i per apoderar les dones 
coincideixen amb la importància de les dades 
per mesurar la feminització de la pobresa i 
poder erradicar-la.

Des del 2016 el consistori promou l’estratègia 
contra la feminització de la pobresa i la 
precarietat. Una estratègia que, segons ha 

El segon ‘SocialitzantBCN’ constata la manca de dades 
sobre cures i treball domèstic per mesurar la feminització 
de la pobresa
Les expertes d’ECAS, Ca La Dona i l’Ajuntament de Barcelona coincideixen
que és important no tenir “una mirada fragmentada” de la pobresa

1. Notícia de la xerrada
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explicat Ruiz, engloba l’apartat de dades i 
sistemes d’informació. “Un dels problemes 
que ens trobem a l’hora de mesurar el risc 
de pobresa és que les dades que tenim són de 
renda familiar. Clar, la renda familiar no explica 
com es distribueixen els recursos econòmics 
dins d’una llar. Per tant, no deixa de ser una 
aproximació. No tenim dades a Barcelona 
per poder mesurar la pobresa de les dones a 
Barcelona”.

A Catalunya, les dones amb risc de pobresa 
representen el 49% enfront dels homes que són 
el 29%. Segons Ruiz, l’estratègia que promouen 
des del consistori compta amb 71 actuacions 
i “és un bon exemple de política pública i de 
coproducció amb organitzacions feministes 
i associacions que treballen en l’àmbit de la 
pobresa i dones en situació de precarietat”.

Per la seva banda, Sònia Fuertes, presidenta 
d’ECAS, reconeix que és important no tenir “una 
mirada fragmentada” de la pobresa. “No hem 
de caure en el parany de la fragmentalització 
de la pobresa perquè podem creure que és un 
fenomen sense connexió i si que en té; és el 
model socioeconòmic”. Segons Fuertes, ECAS 
proposa que “les polítiques socials, les polítiques 
públiques i les accions comunitàries siguin de 
caire transformador”.

Treballar des de “l’apoderament i des de la 
interseccionalitat del gènere“ és un dels objectius 

que persegueixen des del consistori. “Les dones 
grans són les grans vulnerables de la ciutat però 
tenim a les dones joves que són les que estan 
patint aquesta pobresa material i econòmica tan 
brutal”, reconeix Ruiz.

Neus Moreno, membre de Ca la Dona, explica 
que l’espai fet “de dones i per a dones” que 
promou activitats diverses d’apoderament 
s’està especialitzant en dades i indicadors del 
moviment feminista. “Els indicadors ens donen 
bona mostra de com funciona la societat. Ens 
hem especialitzat en això per saber quines són 
les prioritats socials”.

Moreno reconeix que l’objectiu d’aquesta 
associació és posar al centre les persones. “Amb 
la precarietat del mercat laboral les persones no 
poden establir els seus projectes vitals i això és 
molt greu”.

Aquest debat, que ha tingut lloc aquest dimarts 
a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, 
és el segon de quatre col·loquis organitzats pel 
Social.cat durant el segon semestre del 2018. En 
el següent, el proper 22 de novembre, es debatrà 
sobre salut mental i adolescència.



“Porto dos desnonaments a les esquenes. Els 
que som al carrer, patim l’avarícia dels bancs i 
les multinacionals, però també la mala gestió 
de les institucions polítiques”. El Roberto 
Martínez és un dels testimonis que Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha volgut 
recollir en la presentació del seu darrer informe 
sobre pobresa a Catalunya, ‘Les veus de la 
pobresa des de dins’. La plataforma constata, 
una vegada més, que la pobresa té mil cares i 
és cada vegada més complexa i profunda. 

Com el Roberto, la Carolina, l’Antònia, el 
Manuel o l’Ana posen rostre a les xifres. 
Les persones en situació de pobresa, de fet, 
ja no responen a un patró comú definit per 
l’escassetat material. El cercle viciós de la 
pobresa potser comença amb la pèrdua de la 
feina, però la falta de mecanismes d’ajuda de 
seguida deriva en una pobresa sostinguda, que 
afecta a la salut, a l’educació o a les relacions 
socials.

“La gent es mor de gana i de vergonya”, etziba 
Martínez durant la presentació de l’informe. 

La pobresa de les mil cares: “Les ajudes no ens arriben 
i patim l’avarícia dels bancs i la mala gestió dels polítics”
ECAS constata en el seu últim informe que les llars amb fills a càrrec 
són les més vulnerables i que la pobresa és cada cop més complexa

2. Notícia
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Les famílies més afectades, tal com explica 
l’autor de l’estudi, Eloi Ribé, són les que tenen un 
fi ll a càrrec, sobretot encapçalades per dones. No 
només sofreixen la inseguretat i l’angoixa diària, 
sinó que, sense voler-ho, deixen com a herència 
aquesta pobresa als fi lls, que tindran moltes 
més difi cultats per sortir-ne. “No cal imaginar 
què passa quan aquest fi ll a càrrec té alguna 
discapacitat. Una de quatre llars en aquesta 
situació viuen en risc de pobresa”, assegura Ribé.

“La pobresa és estructural perquè hi ha un 
sistema socioeconòmic que precaritza el treball 
i fa augmentar l’exclusió social”, completa la 
vocal de pobresa d’ECAS, Teresa Crespo. La 
temporalitat i els contractes parcials fan estralls 
en les classes populars. L’elevat cost de la vida i 
de l’habitatge fan la resta. De fet, a Catalunya, 
el nombre de contractes de menys d’un mes de 
durada ha augmentat un 64,7% entre el 2010 i 
el 2017. Ara ja representen el 41,3% del total de 
contractes.

A més, una quarta part dels treballadors tenen 
una mitjana d’ingressos per sota el salari 
mínim, d’uns 650 euros al mes D’aquests, el 
15% no cobra ni la meitat d’aquest sou. Aquesta 
situació provoca que proliferin els anomenats 
“treballadors pobres”: un 14,2% de persones 
de més de 18 anys que treballen tenen risc de 
pobresa.

“Quan treballava, em pagaven tres euros a 

l’hora. Això no són diners. Al mes, de dilluns a 
dissabte, eren 380 euros. D’aquí, havia de treure 
100 euros per a la gasolina d’anada i tornada 
del meu marit, que em duia a la feina. A les sis 
del matí em deixava i després anava a deixar 
als nens a l’escola”, explica l’Antònia, que té 34 
anys. La solució, per a ella, va ser quedar-se a 
casa: “Ara, però, ja ni pago la llum ni l’aigua ni el 
pis. Treballaria, és clar, però és que no puc amb 
aquest salari i amb dos fi lls”, es lamenta.



La pobresa té gènere, asseguren des de 
l’ECAS en el seu darrer informe, ‘Les veus de 
la pobresa des de dins’. Consideren que el 
mercat de treball ofereix poques oportunitats 
per conciliar la vida familiar, però, a més, 
s’acarnissa en les dones, que pateixen més els 
contractes temporals i les jornades parcials. 
Això obliga, sobretot en les llars amb fills a 
càrrec, a fer sacrificis en les hores d’oci en el 
millor dels casos; i, en el pitjor, a renunciar a 
feines per poder garantir la cura dels fills.  

“Una de les grans constatacions de l’informe és 
que les pitjors cares de la pobresa recauen en 
les dones. A més, aquesta pobresa no ha fet més 
que augmentar. Si ets dona, i a més ets d’origen 
estranger o d’una altra religió o tens una altra 
orientació de gènere, aquesta pobresa encara 
s’accentua més”, ha explicat Sira Vilardell, 
directora de la Fundació Surt, que ha ajudat a 
ECAS en l’informe. “Les llars no són neutres: 
l’impacte sobre el pare o sobre la mare no és el 
mateix. Això les dades soles no ho expliquen”, 
reconeix Vilardell. Per això, enguany l’informe 
d’ECAS és més qualitatiu.

“Vaig deixar de comprar fruita perquè la meva filla
tingués un aparell per a la bronquitis”
ECAS i la Fundació Surt alerten que les condicions desiguals en el treball i la llar 
provoquen que la pobresa s’acarnissi en les dones amb fills a càrrec

3. Notícia

Els efectes de la pobresa en elles comencen al 
mercat laboral, on les condicions laborals són 
desiguals, des dels horaris passant pels càrrecs 
fins als sous. La bretxa salarial entre el salari 
dels homes i de les dones se situa al voltant del 
22%. A més, però, aquestes desigualtats, com 

explica Vilardell, també afecten “a la distribució 
desigual de les tasques de la llar”. “Elles dediquen 
el doble de temps a tenir cura dels seus i de la 
casa”, assegura la directora de Surt. L’escassetat 
material té, de fet, un impacte negatiu directe en 
l’alimentació.
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“Et tornes boja perquè penses ‘Què li donaré 
per dinar demà?’. I no veus que t’arribi l’ajuda 
per cap banda. Et trobis bé o malament, surts 
encara que sigui a buscar una barra de pa amb 
una mica d’oli”, explica l’Eva, que reconeix que 
“l’arròs li dura tota la setmana” i que només 
compra “pollastre, pollastre i més pollastre”, 
perquè és barat. “No podem comprar amanida 
o peix, perquè és massa car. Només ens podem 
permetre tot allò que engreixa: pasta, arròs i 
farina”, explica.

Un cas similar narra la Sofi a, que té una fi lla de 
dos anys. La seva parella i ella han anat tenint 
feines temporals que els hi donen una mitjana 
escassa de 1.300 euros al mes. En moments 
en què la situació econòmica ha estat en pitjor 
situació, la Sofi a reconeix que ha deixat de 
comprar fruita perquè la seva fi lla “tingués un 
aparell per a la bronquitis”. “Hi ha medicaments 
que no entren per la Seguretat Social. Duia al 
metge a la meva fi lla i ell em deia ‘Això no li pots 
donar de menjar’, però de vegades allò que deia 
que li havia de donar jo no ho podia comprar. 
Aleshores deixava de comprar per a mi, perquè 
ella pogués menjar peix, per exemple”, explica.

Aquestes desigualtats, a més, afecten a llarg 
termini. La bretxa en les pensions entre homes 
i dones és del 38% i degut a que l’envelliment 
és sobretot femení, aquestes dones grans amb 
prestacions precàries “han de sostenir les 
famílies”. Tot plegat, reconeix ECAS en l’informe, 

“sobrecarrega i satura” les dones, que pateixen 
“angoixa i depressió,” perquè no poden conciliar. 
“Són elles les que han de fer mans i mànigues. 
Més del 80% de les tasques de cura les fan les 
dones”. Això, és clar, acaba tenint un impacte 
sobre la salut d’elles.

“Soc diabètica i hi ha dies que em trobo bé i 
d’altres que no. Em punxo la insulina. Quan tens 
tants problemes econòmics, familiars i personals, 
al fi nal em deixo en l’últim lloc. Em penso que 
soc una persona sense cap malaltia”, explica 
l’Antònia. També la Catalina, que té 33 anys i 
ha hagut de passar per un divorci confl ictiu, va 
haver d’acudir a la psicòloga per pal·liar l’ansietat 
i la depressió. “La psicòloga em diu que soc el 
pilar de casa meva i que si jo m’ensorro també 
ho faran els meus fi lls, però de vegades tinc 
davallades i em poso a plorar, perquè el cor no 
m’aguanta”, es lamenta.

Un present i un futur dels infants en risc

La pobresa de la mare, és clar, impacta 
en els fi lls, com recorda Nausica Castelló, 
responsable dels programes Laris i 
Proinfant d’ABD, que també ha col·laborat 
amb l’informe de l’ECAS. Són les famílies 
monoparentals encapçalades per dones les 
que més risc de pobresa tenen. Sovint els 
manca una xarxa de suport, han d’atendre 
alhora altres membres de la família i, en 
molts casos, han de suportar separacions i 

divorcis traumàtics, on no perceben la pensió 
per als fi lls que els hi pertocaria per llei. “A 
vegades, reclamar 200 euros de pensió per als 
fi lls en un jutjat és més car que la pensió que 
rebran”, admet Castelló.

Créixer en una llar amb pobresa, de fet, té 
conseqüències a curt, mig i llarg termini en el 
desenvolupament físic i mental dels infants. 
“Els infants en una llar amb risc de pobresa 
tenen més probabilitat de desenvolupar 
conductes disruptives”, assegura Castelló. 
La convenció de drets dels infants obliga 
els Estats a estimular a la infància sense fer 
distincions i a oferir espais de joc i d’educació 
equitatius. “Ara per ara, aquests drets 
s’incompleixen”, ha reconegut l’educadora 
social.

A més, recorden des d’ECAS que no hi 
ha ajuts específi cs per a aquestes famílies 
monoparentals encapçalades per dones. 
“La pressió a què són sotmeses els passa 
factura. Queden tan afectades que no poden 
fer-se càrrec de la criança”, explica Castelló, 
que reclama “un acompanyament que no 
estigmatitzi i que proporcioni una mirada 
lliure de culpa, que no revictimitzi les dones”. 
“A moltes dones se’ls fa difícil demanar 
diners, perquè pensen que no estan complint 
amb el seu rol de mare i els fa vergonya”, 
admet Castelló.



–Com es defineix la pobresa? 
–La primera qüestió a destacar és que la pobresa 
és una definició “relativa” en la mesura que es 
vincula a un context. Això és important perquè 
sovint ens podem trobar discursos que banalitzen 
la pobresa de les nostres societats comparant-la a 
la pobresa d’altres països. És important combatre 
i entendre la pobresa però és important també 
copsar la desigualtat.

Una altra qüestió a destacar és que la pobresa no 
es refereix estrictament a béns materials. Una 
definició que ens sembla interessant és la que fa 
Amartya Sen, premi Nobel d’Economia, que parla 
no tant de ser pobre com a resultat (de no tenir 
ingressos o patrimoni), sinó com a impossibilitat 
d’assolir un mínim de realització vital pel fet de 
veure’s privat de les capacitats, opcions i drets per 
fer-ho.  

D’altra banda, existeixen indicadors força 
desenvolupats (com ara l’AROPE, at risk of 
poverty and exclusion) que reforcen aquesta 
idea i ens permeten apuntar a quelcom que va 
més enllà de l’accés a recursos materials. I una 
altra idea clau és que no podem fragmentar la 

“Si les dades s’obtinguessin amb perspectiva 
de gènere, el risc de pobresa de les dones 
s’elevaria fins gairebé el 50%”

4. Entrevista a Sònia Fuertes

Sònia Fuertes | Presidenta de l’ECAS
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pobresa. Darrerament hem assistit a certa 
segmentació que dóna peu a error i a pensar 
que ens trobem davant de diferents tipus de 
pobresa (pobresa energètica, pobresa infantil...), 
quan de fet la pobresa és una sola amb diverses 
manifestacions. La resposta ha de ser global 
i ha de promoure un canvi de model basat en 
la justícia social que es tradueixi en polítiques 
transformadores i de garantia de drets, no 
pal·liatives. 

Les persones que viuen en situació de pobresa 
veuen vulnerats els seus drets i limitades les 
seves possibilitats de promoció social i cultural. 
L’últim informe INSOCAT d’ECAS, ‘Les veus de 
la pobresa des de dins’, permetia apropar-se a les 
vivències d’aquestes persones i posava de relleu 
la multiplicitat d’efectes que pot tenir, fi ns i tot 
en la salut i les capacitats cognitives. 

–Quins són els focs prioritaris a apagar 
en l’actual situació de pobresa?
–La prioritat fonamental és reivindicar les 
polítiques socials com a inversió i plantejar 
estratègies a mitjà i llarg termini que possibilitin 
una transformació dels contextos i les condicions 
que situen a les persones en aquesta situació.

L’agenda política i mediàtica posa en primer 
pla diferents manifestacions de la pobresa 
en funció d’esdeveniments puntuals o de 
la informació més recent de què es disposa: 
parlem de treballadors i treballadores pobres 

quan tenim dades d’atur o la darrera enquesta 
de població activa, de pobresa energètica quan 
s’acosta el fred (oblidant que no és exclusiva de 
l’hivern), d’exclusió residencial quan es produeix 
un suïcidi vinculat a un desnonament... Però 
totes aquestes realitats són permanents i estan 
connectades; per això les polítiques socials hi 
han de respondre de manera integral, amb un 
plantejament que vagi molt més enllà de les 
emergències. 

L’acció ha de ser també preventiva. El fenomen 
dels joves migrants sense referents familiars 
al territori és un exemple paradigmàtic del 
que passa quan no s’actua a temps i del que 
pot comportar en un futur. Planifi car i actuar 
avui és el que evitarà que aquests infants i 
adolescents es vegin en situació d’exclusió i 
pobresa demà.

El problema és que ja anem tard en molts àmbits 
i la pobresa s’ha cronifi cat. Ja fa anys que una 
cinquena part de la població catalana es troba 
en situació de risc de pobresa i exclusió, i la 
cronifi cació tampoc és nova. La crisi que es va 
desencadenar el 2008 va ser devastadora i ha 
deixat col·lectius molt amplis en una situació 
crítica enquistada: joves, dones, majors de 45 
anys... Els estralls d’aquella destrucció massiva 
d’ocupació els patim encara en forma d’atur i 
gent que ha esgotat totes les prestacions, però 
també en forma de precarietat laboral, de 
devaluació salarial i de tots els efectes que això 

comporta. Les respostes per erradicar la pobresa 
no poden ser parcials ni assistencialistes, sinó 
globals i de canvi de model.

–Per què diem que la pobresa té rostre 
de dona? En què es tradueix?
–En primer lloc hem de destacar que la 
manca d’indicadors estadístics ofi cials amb 
perspectiva de gènere és un fet conegut que 
invisibilitza el fenomen. De fet, mesurar per 
unitats familiars no ens permet conèixer 
l’autonomia econòmica real de les dones en les 
llars. Aquesta absència d’una mirada diferencial 
ens permet ja aventurar una hipòtesi de caire 
conceptual i vincular algunes d’aquestes dades 
al sistema patriarcal. Visibilitat de les dades i 
interseccionalitat en l’anàlisi són dues qüestions 
a modifi car. Tot i així, hi ha dades contundents. 
La taxa de pobresa és més elevada en les dones; 
entre la població treballadora també és més 
alta la taxa de treballadores pobres; en famílies 
monoparentals la taxa de pobresa es dispara 
fi ns el 35,3% i més del 90% d’aquestes llars 
estan encapçalades per dones; la precarietat 
en forma de jornades parcials afecta un 23,8% 
de les dones treballadores davant el 7,9% dels 
homes... I la bretxa salarial de gènere és del 
23,9% a Catalunya, amb dos fenòmens específi cs 
del mercat laboral que perpetuen encara més la 
desigualtat: el sol enganxós i el sostre de vidre. 
Per una banda les dones se situen sobretot a la 
part baixa de l’escala salarial, i per l’altra hi ha 
una sèrie d’obstacles invisibles que impedeixen 



l’accés de les dones als càrrecs més alts.

Si les dades s’obtinguessin incorporant la 
perspectiva de gènere, segons un estudi de 
CCOO que pretenia precisament visibilitzar les 
desigualtats laborals, el risc de pobresa de les 
dones s’elevaria fins gairebé el 50%, 24 punts 
més que en els homes. I si anem al treball no 
remunerat, veiem que les dones dediquen el 
doble de temps que els homes a les tasques de la 
llar i la família (4 hores i 14 minuts de mitjana, 
enfront les 2 hores 25 minuts dels homes), i que 
quan es tracta de cuidar familiars dependents, 
en un 83% dels casos ho fan les dones. Això 
fa que participin menys al mercat laboral, que 
tinguin un menor reconeixement econòmic i 
social i més dificultats per conciliar, i que un cop 
jubilades tinguin pensions molt més baixes a 
causa de les trajectòries laborals discontínues i 
amb sous més baixos. A més, la càrrega de feina 
ha augmentat per les retallades en polítiques 
socials, que han traslladat a la llar tasques 
abans cobertes pel sistema de protecció públic, 
i la sobrecàrrega incrementa els problemes de 
salut. Al llarg de tot el seu cicle vital, les dones 
es veuen abocades a situacions que poden 
comportar pobresa. 

–Quins són els propers passos que 
caldria seguir per eliminar les principals 
diferències de gènere? (Ex: renda, cures, 
feina de la llar…) 
–Si féssim efectiu el marc legal, com passa 

en tants altres àmbits, els avenços serien 
molt importants. La Llei estatal per a la 
igualtat efectiva de dones i homes és de 
2007 i la catalana de 2015, i a banda hi ha 
les de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere, de 2004 i 2008. El 
problema és que estem davant d’una qüestió 
cultural, d’un sistema patriarcal amb arrels 
molt profundes que cal combatre en tots els 
àmbits, no només professionals i públics sinó 
també personals. El canvi de paradigma que 
necessitem és una carrera de fons, una feina 
quotidiana i transversal. Hem de sensibilitzar i 
conscienciar perquè cadascú des del seu espai 
tingui sempre present la perspectiva de gènere. 
Les administracions públiques han de donar 
exemple i promoure el canvi, també en termes 
de conciliació i regulació del mercat laboral, 
però les empreses –i tot tipus d’organitzacions, 
també del tercer sector social— han de fer la 
seva part, els mitjans de comunicació tenen 
un rol fonamental, el sistema educatiu és el 
gran puntal... La tasca és ingent i ens n’hem de 
corresponsabilitzar tots i totes. Posar en valor 
l’economia de les cures, que situa les persones i 
la vida al centre, és una bona manera d’enfocar 
la qüestió perquè suposa moure l’eix i modificar 
els marcs mentals. 

–S’estan duent a terme prou polítiques 
públiques que garanteixin la igualtat 
efectiva entre homes i dones? L’ICD hi 
està fent prou? 

–Tal com he esmentat, les lleis hi són i si es 
despleguessin com estan previstes la situació 
seria molt diferent. Són instruments que cal 
dotar de procediments i recursos perquè es facin 
efectives, i després s’han d’avaluar. 

L’ICD compta amb un Programa d’intervenció 
integral contra la violència masclista, gestiona 
els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) i compta amb l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere. Des d’aquest organisme publica 
anualment (junt amb l’Idescat, la Secretaria 
d’Universitats i Recerca i el Departament 
d’Interior de la Generalitat) el recull estadístic 
de dades Les dones a Catalunya, que mostra 
les desigualtats entre homes i dones pel que 
fa a situació laboral, presència als mitjans de 
comunicació, condicions de vida, nivell d’estudis, 
salut, presència i participació en les TiC, en 
l’esport i en la cultura. És un volum d’activitat 
important.

–De quina manera afecta el sostre de 
vidre, professionalment, a les dones? 
–Al marge de com afecta directament a 
les dones limitant les seves possibilitats de 
creixement professional i condicionant el 
seu futur més enllà fins i tot de la trajectòria 
laboral, el sostre de vidre impacta en tota la 
societat en la mesura que és una gran pèrdua 
de talent i de diversitat. Prescindir de les dones 
als espais de presa de decisió significa renunciar 
a la seva aportació, al seu punt de vista i les 
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seves particularitats. Aquesta és una primera 
consideració important.

Pel que fa a l’impacte específi c en les dones, és 
evident que el sostre de vidre comporta una 
pèrdua dels seus drets i fa del seu accés als llocs 
de decisió quelcom impossible. D’altra banda, 
cal desentranyar les causes per entendre totes 
les seves implicacions i tots els benefi cis que 
comportaria, també per a la societat en el seu 
conjunt, que no existís. Té a veure amb els 
nivells d’exigència, dedicació i presencialitat 
associats als llocs més alts de direcció, amb les 
prioritats vitals i la necessitat de conciliació (que 
encara es considera quelcom relatiu només a 
les dones i els atribueix la responsabilitat de la 
cura)... El debat és molt ampli i ens porta de nou 
a un canvi de paradigma: el de l’economia de les 
cures que mencionava abans.

–Com lluiteu des de la vostra entitat per 
aconseguir la igualtat laboral, i trencar 
amb aquest sostre de vidre? Teniu algun 
programa laboral específi c?
–ECAS és un espai de confl uència de més d’un 
centenar d’entitats, des del qual s’estableixen 
diferents línies d’actuació mitjançant les 
comissions, els grups de treball i les vocalies 
d’àmbits específi cs. Vam començar tenint una 
Comissió de Gènere des de la qual es treballaven 
els aspectes relacionats amb l’equitat, que va 
impulsar i realitzar l’estudi Gestió del temps a les 
entitats socials: situació actual, reptes i difi cultats 

(2016), i amb el temps va agafar dimensió i va 
donar lloc a una nova organització: la xarxa de 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
(DDiPAS). Inicialment va ser un projecte d’ECAS 
i des de 2016 té entitat jurídica pròpia.

D’altra banda, als estatuts de la federació 
s’estableix el criteri de paritat a la Junta 
Directiva i el mandat es compleix, tal com es pot 
veure al nostre web.

–Com d’important és la sensibilització? 
Tenim una societat prou conscient 
d’aquestes desigualtats?
–La sensibilització és imprescindible 
per aconseguir implicar la societat i les 
administracions en la necessitat de generar 
canvis. Els temes sobre els quals no es dona 
informació són inexistents per a la ciutadania. 
Per aquest motiu és necessari parlar-ne i 
parlar-ne bé, amb dades i amb fets concrets per 
evitar discursos demagògics que relativitzin o 
insinuïn una igualtat que no és efectiva. L’ús de 
les paraules és també important: reivindicar una 
llar, per exemple, ubica l’habitatge en l’esfera 
dels drets i va més enllà de la reivindicació d’un 
sostre. En aquesta mateixa línia, el  “fracàs 
social” no s’ha de vincular a quelcom associat 
a la persona, sinó a les condicions sòcio-
econòmiques. 

Pel que fa a les desigualtats de gènere en 
concret, tenim una societat molt més conscient 

del que ho era fa vint anys, però això no vol 
dir que ho sigui prou. Aquest darrer any hi 
ha hagut campanyes com la del #metoo o la 
del #timesup, de denúncia de les agressions 
sexuals, l’assetjament i la desigualtat en l’entorn 
laboral, que han posat el tema en la primera 
línia mediàtica a nivell internacional i han 
contribuït a sensibilitzar. I a casa nostra també 
hi ha hagut iniciatives que demostren un 
canvi, com la presència a la majoria de festes 
populars d’aquest estiu del lema ‘festes lliures 
d’agressions masclistes’. Les mobilitzacions en 
resposta a sentències judicials polèmiques, com 
la de ‘la manada’, refl ecteixen aquesta presa de 
consciència. 

–El cas de les famílies monoparentals 
femenines. Quines difi cultats afegides tenen? 
Com se’n surten? Amb quin suport compten?
–Les difi cultats amb què es troben les famílies 
monoparentals –en més d’un 90% encapçalades 
per dones, com dèiem abans— parteixen de 
les mateixes desigualtats de gènere, que es 
reprodueixen en les situacions de pobresa. La 
discriminació de les dones al mercat laboral 
(salaris més baixos, major temporalitat, etc.), 
sumada a la precarització generalitzada que 
ha provocat la crisi, es tradueix en una gran 
difi cultat per sortir de la pobresa a través del 
treball. I conciliar la feina amb la vida personal i 
familiar esdevé una proesa. 

Els efectes de la pobresa en la salut física i 



mental es manifesten de manera especial en 
les dones per la sobrecàrrega que pateixen 
i això s’accentua en el cas de les famílies 
monoparentals. A nivell emocional, la saturació 
de tasques i de responsabilitats per tirar 
endavant la llar, la gestió de l’escassetat, el 
sacrifici diari d’una sèrie de béns bàsics per a 
la supervivència, les dificultats quotidianes i la 
incapacitat de fer front a urgències per manca 
de mitjans fan trontollar les capacitats personals; 
les dones en aquestes situacions interioritzen 
que no són capaces de revertir la situació i això 
té un impacte emocional molt gran. L’angoixa 
que provoca no saber si podràs alimentar 
adequadament els teus fills i la voluntat 
d’aparentar control de la situació davant d’ells 
genera un estrès brutal. Al darrer INSOCAT 
la majoria de dones entrevistades reconeixien 
haver patit depressió i la gestió de recursos 
escassos fa que es prioritzin les necessitats dels 
menors, la qual cosa deteriora també la salut de 
les mares.

L’informe Desigualtats socioeconòmiques en la 
salut i la utlització de serveis sanitaris públics 
en la població de Catalunya: observatori sobre 
els efectes de la crisi en la salut de la població, de 
l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, 
associa el nivell socioeconòmic de les persones 
amb indicadors de salut i mostra també com la 
salut dels menors està fortament condicionada 
pel nivell socioeconòmic dels pares. 

Pel que fa a les polítiques de suport, la Llei 
de suport a les famílies contempla com a 
destinataris “els membres d’una família 
monoparental” i el Decret de desplegament 
parcial d’aquesta llei reconeix la condició i 
l’acreditació de monoparentals i nombroses; 
el règim de diverses prestacions econòmiques 
i ajuts; i el suport específic a les famílies 
monoparentals des dels diversos àmbits 
d’actuació pública. Especifica que s’han de 
promoure “beneficis i avantatges per a les 
famílies amb títol de família monoparental o 
de família nombrosa” i es buscava, entre altres 
coses, millorar la protecció de les famílies 
en situació de vulnerabilitat i equiparar els 
drets i beneficis de famílies monoparentals 
i nombroses, però actualment al web de la 
Generalitat no es recull cap avantatge específic 
per a les monoparentals. Van gaudir dels 
mateixos avantatges que les nombroses fins 
el 2011, però a partir d’aquell moment van 
quedar fora. De manera que tenim una llei i un 
decret que permeten unes mesures que avui no 
s’apliquen.

–Per què les ciutats, que en principi compten 
amb més recursos, fomenten les desigualtats i 
la pobresa en el cas de les dones?  
–La concentració de població en grans nuclis 
urbans té avantatges i respon a diverses 
lògiques, però també té inconvenients i 
comporta problemàtiques que, com és habitual, 
acaben perjudicant especialment les persones 

en situació de major vulnerabilitat. Tornant al 
principi, la pobresa no és només una qüestió de 
recursos materials; parlem també de capacitats, 
entorns i relacions. La vida a les ciutats imposa 
un ritme que pot fàcilment deshumanitzar i 
accentuar els efectes de la solitud, però sobretot 
hi conviuen realitats més polaritzades que 
determinen les condicions de vida i fins i tot 
l’expectativa de vida. La correlació entre el 
nivell socioeconòmic i  la salut està àmpliament 
demostrada i, en el cas de Barcelona per 
exemple, el darrer informe anual de l’Agència 
de Salut Pública municipal posa de manifests les 
desigualtats entre barris de manera molt clara. 
El fet que ho pateixin més les dones respon a 
tots els condicionants que hem anat mencionant 
i la suma de dificultats és el que acaba convertint 
la pobresa en una trampa, però alhora l’àmbit 
municipal és l’ideal per a implementar polítiques 
de proximitat que apoderin les persones i 
reforcin els vincles amb la comunitat.

–Com s’apoderen aquestes dones a partir 
de la seva situació? 
–L’apoderament passa per la capacitació i el 
foment de la xarxa relacional i social, i en aquest 
sentit cal un acompanyament de certa durada. 
Els processos d’inclusió requereixen inversió de 
temps i recursos, però sobretot cal incorporar la 
mirada comunitària, posar la persona al centre i 
aconseguir que sigui ella la que agafi les regnes. 
Per tant, d’entrada cal escoltar i, a partir d’aquí, 
acompanyar en itineraris personalitzats. 
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Inseguretat alimentària

La seguretat alimentària, segons la 
defi nició de la FAO (Organització 
de les Nacions Unides per a 
l’agricultura i l’alimentació) és 
una situació on totes les llars 
tenen accés d’una forma física 
i econòmica a una alimentació 
adequada per a tots els seus 
membres i sense risc de perdre 
aquest accés. En una situació 
d’inseguretat alimentària, una 
persona corre el risc de confrontar-
se a una penúria alimentària i 
tornar-se subalimentat.

Pobresa energètica

Difi cultat o la incapacitat de 
mantenir l’habitatge en unes 
condicions adequades de 
temperatura a un preu just. Les 
causes principals són la pobresa, la 
qualitat insufi cient de l’habitatge, 
l’encariment de l’habitatge i els 
elevats preus de l’energia. Les 
conseqüències principals són 
l’endeutament, impactes sobre la 
salut física i mental, degradació dels 
edifi cis i, emissions de CO2.

Sostre de vidre

És una expressió amb la qual es fa 
referència a la barrera invisible que 
representa les limitacions amb què 
es troben les dones per a ascendir 
en la seva carrera professional fi ns 
als càrrecs de més responsabilitat.

Cronifi cació de la pobresa

Risc que la pobresa es converteixi 
en crònica, és a dir, que perduri al 
llarg del temps, que s’estanqui.

Taxa AROPE

L’indicador AROPE de risc de 
pobresa i/o exclusió social recull 
una visió multidimensional de la 
pobresa i/o l’exclusió social en la 
qual es comptabilitza la població 
que es troba en risc de pobresa, 
amb mancances materials o amb 
baixa intensitat en l’ocupació.

Llindar de pobresa

S’entén per llindar de pobresa al 
nivell d’ingrés mínim necessari 
per a adquirir un adequat nivell de 

vida en un país donat. A la pràctica, 
com la defi nició de la pobresa, 
aquest llindar (i de forma comuna) 
és signifi cativament més alt en els 
països desenvolupats que en els 
països en desenvolupament.

Discriminació

La discriminació és tracte diferent 
i menyspreador a una persona o 
col·lectiu per motius arbitraris, 
en funció d’alguna de les seves 
característiques, que pot ser ètnica, 
de gènere, d’orientació sexual, de 
religió, de parla, d’edat, de salut, 
d’estament social o qualsevol altra.

Feminització de la pobresa

La feminització de la pobresa és 
un fenomen que descriu la major 
prevalença de la pobresa entre 
les dones, especialment als països 
en desenvolupament. Les seves 
causes són múltiples però parteixen 
d’un sistema on no s’ha assolit la 
igualtat de gènere i on la població 
femenina realitza la major part de 
les tasques de cures i domèstiques 
(no remunerades o mal pagades), 

en detriment de la seva carrera 
professional exterior, a banda de 
les difi cultats que ha de vèncer 
per motius culturals i històrics per 
disposar d’ingressos propis estables.

Diccionari de la pobresa
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Referències
6. Referències



El Social.cat és el mitjà de comunicació de referència de 
l’acció social a Catalunya. Des de fa nou anys omple un 
buit informatiu en aquesta matèria i potencia la interacció 
entre diferents agents del sector. El portal és una iniciativa 
de Xadica, una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 
2003 amb l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els 
sectors de la nostra societat. 

El portal digital ha decidit impulsar un seguit de debats amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació 
de Barcelona. Sota l’epígraf ‘Socialitzant BCN: cooperar per 
fer ciutat’, la iniciativa pretén obrir el debat i oferir refl exió i 
anàlisi entorn a temes socials d’actualitat a Barcelona.

Aquest dossier s’emmarca en la primera d’aquestes jornades 
que porta com a títol ‘Envelliment actiu: l’apoderament de la 
gent gran a Barcelona’ i que es va celebrar el 25 de setembre 
del 2018. 

El Social.cat i les jornades Socialitzant BCN

www.social.cat

www.social.cat/socialitzant

Organitza

Col·labora




