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1. Presentació  

En l'àmbit internacional i europeu són diversos els textos normatius que recullen la necessitat 

d’incorporar la perspectiva de gènere i el sexe en la recopilació d’estadístiques, en els estudis, en 

l’avaluació de l’impacte, en l’elaboració d’indicadors i criteris de referència, així com en la difusió real 

dels resultats per assolir la igualtat real entre dones i homes. En aquesta línia se situa el darrer 

programa estadístic comunitari 2013-2017, en què s’estableix que les estadístiques es recolliran 

desglossades per sexe. 

També en l'àmbit de l’Estat espanyol, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de dones i homes, amb l’objectiu de garantir la integració efectiva de la perspectiva de gènere en 

l’activitat ordinària dels poders públics recull, entre d’altres, la necessitat d’incloure sistemàticament la 

variable sexe en les estadístiques, les enquestes i les recollides de dades; d’establir i incloure en les 

operacions estadístiques nous indicadors que possibilitin un millor coneixement de les diferències en 

els valors, els rols, les situacions, les condicions, les aspiracions i les necessitats de dones i homes, i la 

manifestació i interacció d'aquestes diferències en la realitat que s'analitzi; de realitzar mostres prou 

àmplies com perquè les diverses variables incloses puguin ser explotades i analitzades en funció de la 

variable de sexe; d’explotar les dades de manera que es puguin conèixer les diferents situacions, 

condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes en els diferents àmbits d'intervenció, així com de 

revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques existents a fi de contribuir al reconeixement i la 

valoració del treball de les dones i evitar l’estereotip negatiu de determinats col·lectius de dones 

(article 20 de la Llei orgànica 3/2007). 

A Catalunya, l’any 2006 el Govern va acordar la necessitat de disposar d’indicadors que permetessin la 

detecció de les preferències, les necessitats i les prioritats polítiques o socials de les dones i els homes, 

així com de conèixer en quina mesura i de quina manera s’assoleixen els objectius i resultats previstos 

(Resolució ASC/437/2007, de 5 de febrer). A més d’establir l’obligació que totes les estadístiques 

relatives a població que generi l'Administració de la Generalitat i tots els seus organismes es recullin, 

compilin, analitzin i presentin desagregades per sexe, el text recull la necessitat de completar els 

indicadors quantitatius amb el desenvolupament d’indicadors qualitatius, de manera que el conjunt 

d'indicadors estadístics aportin informació per aprofundir sobre les funcions econòmiques i socials que 

les dones i els homes desenvolupen a la nostra societat. Més recentment, l’article 56 de la Llei 

17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix que les administracions 

públiques de Catalunya, amb l’objectiu de garantir la integració efectiva de la transversalitat en la 

perspectiva de gènere en les estadístiques i els estudis, han de: 
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 Incloure sistemàticament la variable sexe en totes les estadístiques, les enquestes i les recollides 

de dades que facin. 

 Establir nous indicadors estadístics que permetin de conèixer millor les diferències en els rols 

socials, les necessitats, les condicions, els valors i les aspiracions de dones i homes en cada 

situació, circumstància i estadi de la vida, i incloure aquests indicadors en les operacions 

estadístiques. 

 Dissenyar mecanismes i introduir indicadors estadístics per millorar el coneixement de la 

incidència d’altres variables que siguin generadores de discriminacions múltiples en els diferents 

àmbits d’intervenció. 

 Explorar les dades de què es disposa amb l’objectiu de conèixer les situacions, les condicions, les 

aspiracions i les necessitats de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció. 

 Revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques per contribuir al reconeixement i la 

valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipació negativa de determinats col·lectius. 

La llei també impulsa estudis, estadístiques i informes sobre la igualtat de dones i homes en els 

diferents àmbits d’actuació de l’Administració de la Generalitat (article 8). 

Més enllà del marc legal, el darrer Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 

de Catalunya per al període 2012-2015 també recollia la necessitat de disposar de dades estadístiques 

separades per sexes i d’indicadors no androcèntrics que permetessin fer una anàlisi de la informació 

des d’una visió de gènere. 

Tot i els avenços assolits en els darrers anys tant en l'àmbit europeu i estatal com en el català, amb un 

major nombre d’estadístiques sobre la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes i 

l’establiment de nous indicadors, encara queda molt per fer, en especial en determinats sectors en els 

quals la producció i explotació de dades desagregades per sexe encara és molt deficient, la qual cosa 

dificulta l’avaluació dels avenços socials que s'han assolit en aquest àmbit. 

En l’àmbit concret d’aquest estudi, el mercat de treball cultural a Catalunya, la Llei 17/2015 també 

inclou referències a la cultura i al mercat de treball. Així, l’article 24 estableix que les administracions 

públiques de Catalunya hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de les dones a 

ser considerades agents culturals i per visibilitzar la cultura que els és pròpia; per evitar tot tipus de 

discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural; per 

impulsar polítiques culturals que facin visibles les aportacions de les dones al patrimoni i a la cultura; 

per potenciar que els centres de creació cultural afavoreixin la creació i difusió de les obres culturals 

d’autoria femenina; per garantir la representació equilibrada en els diferents jurats, òrgans consultius, 

científics i de decisió que hi ha en l’organigrama artístic i cultural, i per promoure la presència de les 

creadores catalanes en la programació cultural pública i també la representació paritària de dones i 

homes en les candidatures dels honors i les distincions que es convoquin. 
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Quant al mercat de treball, l’article 32 estableix mesures per garantir la igualtat de dones i homes pel 

que fa a l’accés, la presència, la permanència i les condicions de treball. Com a actuacions 

específiques, la llei insta els poders públics a promoure l’accés de les dones a llocs directius i de 

comandament, per garantir una representació equilibrada d’ambdós sexes; a fer que es compleixi el 

principi d’igualtat retributiva, així com a procurar una major diversificació professional de les dones en 

el mercat laboral, per eliminar la segregació horitzontal. 

 

2. Objectius del treball 

És en el marc anterior que es planteja l’objectiu d’aquest treball. Així, a partir de les estadístiques 

disponibles s’analitza l’ocupació de les dones en el sector de la cultura a Catalunya. Com a objectius 

més específics, el treball vol analitzar: 

 Com ha afectat la crisi econòmica a l’ocupació de les dones en el sector cultural  català. 

 En quins sectors culturals és superior la presència de dones i quina ha estat la seva evolució en 

els darrers anys. 

 Quins tipus de funcions són les que desenvolupen més freqüentment les dones. 

 Quins tipus de relacions contractuals són més freqüents en l’ocupació de les dones.  

 El comportament del mercat de treball cultural de les dones envers el comportament de la resta 

del mercat de treball català. 

 La situació del treball cultural de les dones a Catalunya respecte d'altres mercats territorials 

propers com són l’espanyol o l’europeu. 

Des d’una perspectiva més instrumental, aquesta anàlisi també permetrà detectar possibles 

mancances en la recollida o explotació actual de les dades disponibles i, per tant, suggerir possibles 

millores que incorporin d’una manera més decidida la perspectiva de gènere en les estadístiques que 

es fan. 

A partir dels objectius anteriors, el treball s’estructura en 9 capítols. A més dels dos primers destinats 

a la presentació del treball i dels objectius, s’inclou un breu marc conceptual que ha de servir de base 

per a una anàlisi amb perspectiva de gènere de l’ocupació en el sector cultural. En el capítol següent 

es fa un recull d’estudis que, des d'un punt de vista nacional i internacional, han analitzat el paper de 

les dones en el mercat de treball cultural. En el capítol 5 s'analitzen les dades, des d’una perspectiva 

temporal, sectorial i comparada. En el capítol 6 es presenten, a partir de l’anàlisi dels resultats, els 

trets principals del mercat cultural a Catalunya des d’una perspectiva de gènere. En el capítol 7 

s’inclou una reflexió sobre la introducció de la perspectiva de gènere a les estadístiques actuals i com 

aquesta podria millorar en un futur. En el capítol 8 es presenten el mètode, els indicadors i les fonts 

estadístiques utilitzades. En el darrer capítol es fa un recull de les referències bibliogràfiques més 

destacades. 
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3. Marc conceptual 

Els estudis que tenen en compte la perspectiva de gènere s’han fet més freqüents en els darrers anys, 

en gran mesura, com a resultat de les recomanacions de la Unió Europea i, en concret, amb la posada 

en marxa del nou programa marc de recerca Horitzó 2020.  

A escala estatal, aquesta recomanació es recull també a la Llei de l'Estat 14/2011, d'1 de juny, de la 

ciència, la tecnologia i la innovació (disposició addicional tretzena). En l'àmbit català, la darrera Llei 

17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes estableix que les polítiques públiques hauran d’integrar 

la perspectiva de gènere en tots els seus àmbits (article 1.e.7). La mateixa llei defineix la perspectiva 

de gènere com “la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una 

activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera 

en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere 

permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i 

també permet de trobar línies de reflexió i actuació per erradicar les desigualtats” (article 2.e.). 

A més de valorar la incorporació de la perspectiva de gènere en les estadístiques de què disposa el 

Departament de Cultura per analitzar l’ocupació en el mercat cultural, aquest treball permetrà veure 

fins a quin punt som davant d'un mercat equitatiu, igualitari i amb una representació equilibrada o 

paritària de les persones ocupades. A partir de les mateixes definicions que fa la Llei 17/2015 es 

considera que hi ha (article 2): 

 Equitat de gènere: quan es dona una distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, 

les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència 

entre homes i dones a la societat. 

 Igualtat de gènere: quan homes i dones tenen les mateixes condicions de ser iguals en les 

seves possibilitats de desenvolupament personal i presa de decisions, sense les limitacions 

imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, 

aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits. 

 Representació equilibrada: quan es garanteix la presència de les dones en una proporció 

adequada en cada circumstància. 

 Representació paritària: quan es garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap 

sexe no supera el 60 % del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40 %, i es 

tendeix a assolir el 50 % de persones de cada sexe. 
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Tradicionalment els estudis que analitzen la incorporació de les dones en el mercat de treball intenten 

identificar diferències de gènere en l’ocupació (segregació laboral) i en les condicions laborals 

(diferenciació salarial i bases de cotització), però també en les categories professionals (segregació 

vertical) i àmbits d’activitat (segregació horitzontal). En aquests darrers dos casos ens trobem amb 

una forta concentració de dones en els nivells inferiors de l’escala ocupacional i amb homes repartits 

en altres categories o concentrats en els nivells superiors de l’escala laboral (segregació vertical), així 

com amb una concentració de dones en determinats sectors d’activitat i amb una absència total o 

parcial d'aquestes en altres sectors (segregació horitzontal). 

 

4. Ocupació cultural des d’una perspectiva de gènere 

Els estudis sobre el paper de les dones en el mercat de treball cultural són relativament escassos i 

recents. En moltes ocasions, aquests estudis procedeixen de la mateixa Administració o d’associacions 

professionals que defensen la participació igualitària de les dones en un sector cultural en particular. A 

continuació, es recullen els resultats d’alguns dels principals estudis que s'han fet des del punt de vista 

internacional, bàsicament en l’entorn europeu, i també nacional. 

4.1. Estudis en l’àmbit internacional 

D'àmbit internacional, cal destacar la publicació recent per part de l’European Women’s Audiovisual 

Network (2015) d’un informe sobre la igualtat de gènere en la indústria cinematogràfica a set països 

europeus: Alemanya, Àustria, Croàcia, França, Itàlia, Suècia i el Regne Unit. En concret, l’informe 

alerta sobre la poca presència de dones directores en tots els nivells de la indústria, tot i la seva 

representació igualitària entre els graduats d’escoles de cinema, la bona presència en festivals i 

premis i, en alguns casos, una mitjana d’espectadors a les seves pel·lícules superior a les dirigides per 

homes. L’informe, que conclou amb tot un seguit de recomanacions a les autoritats europees i 

nacionals, posa en relleu que només una de cada cinc pel·lícules en els set països europeus analitzats 

és dirigida per dones; que la majoria de fons (84 %) van a pel·lícules dirigides per homes, perpetuant 

l’escassa circulació de pel·lícules dirigides per dones, així com l’enorme diferència entre la proporció 

de dones directores que es graduen en escoles de cinema (44 %) i la proporció de dones directores 

que treballen a la indústria (24 %). 
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Amb un abast geogràfic més reduït, però sectorialment més ampli, l’any 2014 el Consell de les Arts 

d'Anglaterra va publicar un estudi sobre la igualtat i la diversitat en el sector cultural anglès. En aquest 

estudi es posa en relleu com la crisi ha afectat especialment les dones, que han vist com disminuïa (en 

3 punts percentuals) la seva presència en el mercat de treball entre 2008-2009 i 2011-2012. Així, 

mentre que la proporció de dones passa a ser del 43 %, la dels homes ascendeix al 57 %. A més, les 

dones acostumen a desenvolupar tasques de gestió dins dels equipaments nacionals finançats pel 

Consell de les Arts d'Anglaterra i els principals museus del país, tant amb dedicacions permanents com 

temporals. La participació, però, en els òrgans d’administració i patronats continua esbiaixada cap als 

homes, especialment en el cas dels principals museus del país i en el sector de la música. En sentit 

contrari, la participació de les dones és majoritària en les juntes directives del sector de la dansa. 

L’anàlisi més qualitativa de l’estudi posa de manifest com els principals obstacles que han hagut 

d'afrontar les dones que avui ocupen llocs de rellevància han estat la manca de llocs de treball 

permanentment remunerats i de suport administratiu, les responsabilitats de cura familiar i el perfil 

baix de moltes de les oportunitats laborals. Així mateix, l’entorn laboral es percep com un factor clau 

en la progressió de qualsevol líder. En general, les persones que ocupen llocs de responsabilitat en el 

sector mai no han interromput la seva carrera professional, mai no han tingut molta responsabilitat en 

la cura familiar ni han tingut feines a temps parcial en el transcurs de la seva carrera. Tots aquests 

trets evidencien els reptes que algunes dones han d'afrontar per poder conciliar la vida familiar i 

professional. 

Aquest estudi es completa amb dades relatives al sector creatiu i multimèdia corresponents a l’any 

2010 en les quals es posa de manifest una menor representació de les dones en alguns sectors, com 

per exemple el desenvolupador de continguts per a videojocs (14 %), el d'efectes visuals (19 %), el de 

mitjans interactius (28 %) i el d'arxius i biblioteques (38 %). 

Altres estudis fets també al món anglosaxó assenyalen desigualtats en el mercat de treball cultural. 

Aquest és el cas de l’estudi que va fer la Fawcett Society entre els mesos d’abril de 2012 i 2013 a 134 

galeries d’art comercial en el qual es posa en relleu com dels 3.163 artistes exposats, només el 31 % 

eren dones. A més, el 78 % de les galeries representaven més homes que dones, i només un 17 % 

representaven més dones que homes. Un altre estudi fet per TBR (2008) i comissionat pel Cultural 

Leadership Programme va posar de manifest com la menor presència de dones en el sector cultural fa 

que aquestes siguin menys considerades per a llocs de responsabilitat i lideratge. La recerca també va 

posar en relleu com el 65 % de les organitzacions no tenen representació femenina en els òrgans 

d’administració i només el 12 % dels negocis en el sector cultural tenen equips mixtos de gestió, molt 

per sota del 39 % del total de l’economia del Regne Unit. En l’àmbit teatral, l’estudi de Freestone 

(2012), centrat en la representació femenina en els 10 teatres més subvencionats al llarg de la 

temporada 2011-2012, arriba a la conclusió que les dones continuen poc representades en el sector 

teatral amb una ràtio persistent de 2:1. Els resultats més concrets assenyalen com les dones ocupaven 

només el 33 % de la direcció dels òrgans de govern dels 10 teatres analitzats; com només el 36 % dels 

teatres tenia una dona com a directora artística, tot i que un 67 % dels directors executius eren dones; 

com només en el 24 % dels casos la direcció requeia en una dona; com només el 38 % dels actors 

contractats eren dones; com de les 58 noves obres estrenades a la temporada 2011-2012 només el 

35 % van ser escrites per dones i, per últim, com del conjunt del personal ocupat (de direcció, disseny, 

tècnics de so i llum, compositors, etc.) tan sols el 23 % eren dones. Freestone evidencia també la 

relació  
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Freestone evidencia també la relació que hi ha entre el nombre reduït de dramaturgues i l’absència 

relativa de papers per a actrius en el sector teatral. En un informe sobre les oportunitats de les noies 

en el teatre juvenil, Kerbel (2012) arriba a una conclusió similar. Així, a partir d’una enquesta a 291 

professors i professores i practicants joves de teatre en el Regne Unit, l’autora va trobar que el 75 % 

descrivia la seva organització com a predominantment femenina. Però tot i aquesta elevada presència 

de noies, tant les professores com les practicants de teatre assenyalaven la dificultat a l’hora de trobar 

guions amb papers femenins suficients per al nombre d’estudiants. 

Des d’una perspectiva més àmplia, que inclou a més del sexe, l’edat dels intèrprets a Europa, Dean 

(2008) assenyala com, en general, els homes tenen carreres professionals més llargues com a 

intèrprets que les dones. En aquest sentit, els homes com a grup es distribueixen més igualitàriament 

a través de les edats, categories professionals, durada professional com a intèrpret i nivell d’ingressos. 

Per altra banda, les dones es concentren en els grups d’edat més joves, tenen poques oportunitats 

d’escollir ocupacions i una vida professional més curta, guanyen menys i freqüentment s’ocupen en 

les categories més baixes. L’informe també assenyala una major proporció de dones en el grup 

d’ingressos més baixos i una menor en el d’ingressos més alts. Dean arriba també a la conclusió que 

les dones perceben el seu gènere com a desavantatge en cadascuna de les dimensions considerades 

(nombre i varietat de funcions, ingressos, envelliment, etc.), mentre que els homes veuen el seu 

gènere com a neutral. De la mateixa manera, Dean troba diferències en la percepció davant la manca 

d’oportunitats d’ocupació com a conseqüència del gènere: 57 % de dones davant d’un 6 % d’homes. 

A França, diversos estudis encarregats pel Departament de Cultura i Comunicació posen també en 

relleu desigualtats en el mercat de treball cultural. Amb dades de l’any 2011 i amb relació al sector 

audiovisual i de l’espectacle en viu, Gouyon (2014) conclou que les dones representen només el 29 % 

dels autors de la Societat d’Autors i Compositors Dramàtics (SACD) i reben el 24 % dels drets generats. 

Aquests resultats poc favorables a les dones s’expliquen perquè aquestes participen en menys obres 

que els homes, especialment en el cinema, el teatre i les arts de carrer; no exerceixen les mateixes 

funcions que els homes i sovint són més autores de textos i coreografies que compositores o 

realitzadores. En aquells casos en què la funció i disciplina és la mateixa, gairebé no hi ha diferències 

remuneratives en la televisió i la ràdio, però sí en el cinema i l’espectacle en viu.  

També en l’àmbit europeu, dades recollides per la UNESCO (2014) per a Finlàndia i Suècia indiquen 

com en el primer país l’ocupació general en el sector cultural va disminuir un 5 % entre 2010 i 2012, 

mentre que en les ocupacions més feminitzades del sector artístic i literari la participació de les dones 

va augmentar. En termes generals, les dades per al 2012 indiquen una major participació de les dones 

en el mercat cultural (53 %). Per la seva banda, les dades per a Suècia mostren una millora en el sector 

de les arts escèniques, així com un increment general dels ingressos de les dones en professions 

culturals. 
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En suma, molts d’aquests estudis posen en relleu les desigualtats que hi ha en el mercat de treball 

cultural. Tot i que les dones són majoria en molts dels llocs de treball creats en el sector, la seva 

incorporació al mercat laboral continua sent inferior a la que els pertocaria tenint en compte el 

nombre d’estudiants i graduades en estudis que permeten la seva entrada al mercat cultural. 

Estaríem, doncs, davant de situacions de segregació laboral. Per altra banda, la seva presència en llocs 

de responsabilitat és molt menor a la dels homes, fet que genera problemes de segregació vertical. 

Tot i els esforços legislatius, en molts països encara són diversos els gaps que cal afrontar per tal 

d’assolir la igualtat efectiva d’oportunitats en el desenvolupament professional de dones i d’homes, i 

així contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural del país. 

4.2. Estudis d’àmbit nacional 

Entre els estudis d'àmbit de l’Estat espanyol cal destacar els que procedeixen de l’Administració i 

també d’associacions professionals diverses. A l’igual que en l’àmbit internacional, molts se centren en 

l’anàlisi d’un sector en particular. 

L’Institut de la Dona de l'Estat va publicar, l’any 2013, un estudi sobre la participació de les dones i els 

homes en l’ocupació de sis jaciments d’ocupació, entre altres, el sector audiovisual. En aquest es 

posava en relleu com l’alumnat femení a la universitat, que representava el 64 %, acabava generant 

només el 38 % de l’ocupació en el sector audiovisual. Per altra banda, s’evidenciava com la major 

qualificació de les dones ocupades en el sector no es corresponia amb l’estructura ocupacional, i 

s'observava una major concentració d’homes en nivells directius i tecnicoprofessionals i un predomini 

de dones en altres qualificacions de menor rang. 

En el mateix estudi es recollien un seguit de trets comuns de dones ocupades amb una trajectòria 

laboral d'èxit. En aquestes coincidien una qualificació elevada, amb estudis universitaris i 

postuniversitaris; coneixements transversals, com idiomes, informàtica i gestió empresarial; perfils 

actitudinals i aptitudinals sòlids, com responsabilitat, seguretat en si mateixes, assumpció de reptes, 

aprenentatge permanent, motivació, treball en equip, capacitats de comunicació; trajectòries laborals 

ininterrompudes, i ple suport en l'àmbit privat (o renúncia a tenir parella) i en l’entorn empresarial. El 

principal conflicte identificat per totes elles era la conciliació entre l’esfera professional i la familiar. 

Quant al segon grup d’estudis, l’associació MAV, Mujeres en las Artes Visuales fa periòdicament 

informes i propostes a l'entorn de la situació de les dones en el sector. El darrer informe sobre la 

presència d’artistes dones (espanyoles i estrangeres) en la 34a edició d'ARCOmadrid 2015 mostra 

dades similars a les d’edicions anteriors, on el percentatge d’artistes dones es manté ancorat en el 

23 %. També el percentatge d’artistes espanyoles es manté gairebé igual (d’un 4,4 % a un 5,9 %), la 

qual cosa segueix mostrant el poc impuls a la creació femenina nacional. En els 34 anys d’història, la 

representació femenina continua sent, doncs, bastant reduïda en comparació amb el nombre 

d’estudiants formades en belles arts o història de l’art (segons dades recopilades en els informes de 

MAV, les dones són del 65 % al 75 % del total de l’alumnat d’aquestes disciplines). 
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Amb caràcter més general, l’informe anual que fa l’entitat i en què periòdicament es posen de 

manifest les desigualtats cròniques que pateix el sistema, ha dedicat la seva darrera edició, 

corresponent a l’any 2013, a una anàlisi comparativa de la situació de les dones en el sistema d’arts 

visuals a Europa, comparant els casos de França, Regne Unit, Alemanya i Espanya. Entre els resultats 

més destacables cal assenyalar els següents: les dones continuen predominant en les carreres d’art o 

belles arts a Europa, on representen més del 60 % de l’alumnat; els artistes masculins tenen el 70 % de 

probabilitats de guanyar un premi artístic, ja sigui a Espanya o a la resta d’Europa (només destaca el 

Regne Unit amb gairebé una paritat entre les persones guanyadores i els membres de jurats); la 

majoria de jurats estan compostos per homes; la superioritat numèrica de les dones en les carreres 

d’art es tradueix en una àmplia feminització dels llocs de conservació, de cap d’exposició i de 

col·lecció; la superioritat numèrica de les dones és més significativa en els museus espanyols, on 

representen més del 80 % del personal, tot i que la mitjana dels altres països europeus s’apropa a la 

paritat entre homes i dones; pel que fa als llocs de major responsabilitat, amb prou feines més del 

20 % de la direcció de museus l’ocupen dones (excepte a França on aconsegueixen gairebé la meitat 

dels llocs). Així, doncs, després de comparar la mitjana dels tres països europeus observats amb 

Espanya, s’arriba a la conclusió que, a part d’algunes excepcions, els resultats per a Europa i Espanya 

són molt similars. 

L’àmbit audiovisual també ha estat objecte d’estudis diversos en l'àmbit acadèmic. Entre les principals 

conclusions del treball dirigit per Arranz (2008) sobre la situació de les dones i els homes al cinema 

espanyol destaquen les següents: com més alta és la posició ocupacional menor és la presència de les 

dones (segregació vertical); s’ha produït una reculada preocupant en l’entrada de noves realitzadores 

(10,4 % del total de 355 directors debutants) al llarg del període 2000-2006; els ajuts a nous 

realitzadors es concentren bàsicament en homes (amb una mitjana d’1 a 17 al llarg del període 

analitzat); hi ha un desequilibri a favor dels homes en la composició dels jurats dels principals festivals 

espanyols de cinema; hi ha diferències en la representació de les relacions de gènere de les pel·lícules 

segons el sexe del director, per exemple els directors (79,3 %) i les directores (69,2 %) tendeixen a fer 

protagonistes de les seves pel·lícules personatges del seu propi gènere. En aquesta mateixa línia, el 

treball de Núñez Domínguez (2010) sobre el cinema dirigit per dones al llarg del període 1989-2009 

assenyala com les dones representen al voltant del 7 % del cinema espanyol i en la majoria de casos 

només aconsegueixen finançar una pel·lícula, gairebé sempre de producció pròpia i de baix 

pressupost. Són molt poques, doncs, les dones que aconsegueixen exhibir més de tres pel·lícules. 

Malgrat aquesta situació de partida, moltes d’elles han aconseguit reconeixement públic i notori, 

especialment a escala internacional. 
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5. Mètode d’anàlisi 

L’anàlisi de l’ocupació de les dones en el sector de la cultura a Catalunya s’ha fet bàsicament a partir 

de les dades publicades en estadístiques pròpies del Departament de Cultura i a l’Enquesta de 

població activa de l’IDESCAT, i de les dades registrals de persones ocupades en el Departament de 

Cultura i els seus organismes associats. 

Sempre que les dades ho han permès s’ha analitzat quina és la participació de les dones en el mercat 

de treball cultural atenent al tipus de relació laboral (fix, eventual, extern), al tipus de funcions (de 

direcció, de gestió i administratives, tècniques, etc.) i al nivell educatiu. 

La selecció del període a analitzar ha respost, en cada cas, a les sèries disponibles. La perspectiva 

temporal del treball ha permès analitzar no només la situació actual de les dones en el mercat de 

treball cultural, sinó també l’evolució en els darrers anys, en especial, durant els anys de crisi 

econòmica. 

Per tal d’augmentar la interpretació de les dades, en la mesura del possible les dades per a Catalunya 

s’han comparat amb les d’altres contextos propers com són l’Estat espanyol i la Unió Europea. Així 

mateix, i per tal de millorar-ne l’anàlisi, les dades d’ocupació femenina del sector cultural s’han 

comparat amb les del conjunt de l’economia catalana. 

A la taula 1 es recullen les fonts estadístiques, els indicadors, les variables de classificació i el període 

d’anàlisi de les dades que s’han utilitzat en aquest estudi. 

Taula 1. Indicadors, variables d’anàlisi, període temporal i fonts estadístiques  Taula 1. Indicadors, 

v 

d’anàlisi, període temporal i fonts estadístiques  Taula 1. Indicadors, variables d’anàlisi, període 

temporal i fonts estadístiques   
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Taula 1. Indicadors, variables d’anàlisi, període temporal i fonts estadístiques 
 

 Indicadors 

Variables de 

classificació Període temporal Fonts estadístiques 

 Ocupació en el sector de la cultura   
Població activa, població 

ocupada, taxa d’atur 

 

2010-2014 

Institut d’Estadística 

de Catalunya i 

Departament de 

Cultura 

 Personal actiu de cultura   
Plantilla de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducció de jornades actives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunals de selecció en 

concursos específics i de lliure 

designació 

Tipologia del lloc 

(Personal actiu, Alts 

càrrecs, Càrrecs, Llocs 

singulars); Unitat  

orgànica 

(Departament de  

Cultura, Organismes 

Autònoms); Cos 

(Funcionarial, Interí, 

Laboral, Laboral 

temporal); Categoria 

Professional 

(A,B,C,D,E); Tipologia 

d’Estudis Motiu 

(voluntària, cura d’un 

fill/a o familiar); 

Unitat orgànica 

(Departament de 

Cultura, Organismes 

Autònoms) 

Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2013 

Estadístiques del 

personal actiu a 

novembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístiques del 

personal actiu a 

novembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístiques del 

Departament de 

Cultura 

 Ocupació en el sector de la cultura     
Treballadors culturals Tipus de funció 

(Tècnica, Gestió, 

altres); Nivell de 

govern (Ajuntaments, 

Diputacions, Consells 

comarcals) 

2006-2013 (Tipus de 

funció); 2010 i 2013 

(Nivell de govern i tipus 

de funció) 

“Estadística de 

despesa en cultura de 

l’Administració Local” 

Del Departament de 

Cultura 

                                                                                Tercer sector cultural 

Personal remunerat i voluntari Dedicació (completa, 

parcial, puntual) 

Associacions culturals 

federades i centres 

d’estudis locals i 

comarcals(2007), 

fundacions (2008) i 

associacions culturals no 

federades (2009) 

Dades del Gabinet 

Tècnic sobre el Tercer 

Sector Cultural del 

Departament de 

Cultura 
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Taula 1. Indicadors, variables d’anàlisi, període temporal i fonts estadístiques (continuació) 

 Indicadors 

Variables de 

classificació Període temporal Fonts estadístiques 

Personal remunerat i voluntari 

 

 

 

 

 

 

Personal remunerat i voluntari 

 

 

 

 

 

 

Personal remunerat i voluntari 

 

 

 

 

Personal remunerat i voluntari 

 

 

Fundacions 

(Directius/ves, 

Especialistes 

sectorials, Tècnics/

ques, Administratius/

ves) 

 

Relació contractual 

(fix, eventual) 

 

 

 

 

 

Dedicació (completa, 

parcial, puntual) 

 

 

 

Funcions (Directius/

ves, Especialistes 

sectorials, Tècnics/

ques, Administratius/

ves) 

Associacions culturals 

federades i centres 

d’estudis locals i 

comarcals (2007), 

fundacions (2008) i 

associacions culturals no 

federades (2009) 

Associacions culturals 

federades i centres 

d’estudis locals i 

comarcals (2007), 

fundacions (2008) i 

associacions culturals no 

federades (2009) 

2013 

 

 

 

 

2013 

Dades del Gabinet 

Tècnic sobre el Tercer 

Sector Cultural del 

Departament de 

Cultura 

 

 

Dades del Gabinet 

Tècnic sobre el Tercer 

Sector Cultural del 

Departament de 

Cultura 

 

 

Estadística del tercer 

sector cultural de 

Catalunya –2013”del 

Departament de 

Cultura 

Estadística del tercer 

sector cultural de 

Catalunya –2013”del 

Departament de 

Cultura 

 Arxiu 

Personal Tipus de treball 

(Arxiu, Tècnic, 

Administració, 

Col·laborador); 

Dedicació (Completa, 

Parcial) 

2006-2013 “Estadística d’arxius” 

del Departament de 

Cultura 

Col·leccions 

Personal Dedicació (completa, 

parcial); Titulació 

2007 “Estadística de 

col·leccions de 

Catalunya.2007” 

d’ICC Consultors 
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Font: Elaboració pròpia  

 

Taula 1. Indicadors, variables d’anàlisi, període temporal i fonts estadístiques (continuació) 

 Indicadors 

Variables de 

classificació Període temporal Fonts estadístiques 

                                                             Companyies de teatre, dansa i circ  
Personal Relació contractual 

(fix, eventual, extern); 

tipus d’ocupació 

(artístic, tècnic de 

gestió, de serveis) 

2006-2013 “Estadística d’arts 

escèniques. 

Companyies de 

teatre, dansa i circ 

2006-2013”  

                                                             Sales de teatre, dansa i  circ 

Personal Relació contractual 

(fix, eventual, extern); 

tipus d’ocupació 

(artístic, tècnic de 

gestió, de serveis) 

2006-2013 “Estadística d’arts 

escèniques. 

Companyies de 

teatre, dansa i circ 

2006-2013”  

Serveis audiovisuals   

Personal 

 

 

 

Ocupats; Assalariats; 

assalariats fixos; 

Assalariats eventuals; 

No assalariats 

2006-2013 “Estadística d’arts 

escèniques. 

Companyies de 

teatre, dansa i circ 

2006-2013”  

    
                                                            Ocupació en el sector de la cultura a Espanya 

Ocupació cultural Percentatge de 

l’ocupació total 

2011-2014 

 

 

 

 

“CULTURAbase” del 

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte 

    
                                                               Ocupació en el sector de la cultura a Espanya   

Ocupació cultural Percentatge de 

l’ocupació total 

2011-2014 

 

 

 

 

“Cultural 

Employement” 

d’Eurostat 
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6. Presentació dels principals resultats 

A continuació, es presenten els principals resultats de l’anàlisi de l’ocupació en el sector de la cultura a 

Catalunya atenent al sexe del personal ocupat. En concret, en un primer apartat es presenten les 

xifres globals de l’ocupació en l’àmbit de la cultura a Catalunya. En un segon apartat, aquesta anàlisi 

es concreta per als diferents sectors culturals i, per últim, les dades s’analitzen des d’una perspectiva 

comparativa espanyola i europea. 

6.1. Anàlisi general de l’ocupació en el sector de la cultura  

Com mostra la taula 2, al llarg del període 2010-2014, les dones han estat minoria entre la població 

activa i ocupada i han patit unes taxes d’atur superiors a les dels homes en el sector de la cultura a 

Catalunya. Les darreres dades disponibles, referents a l’any 2014, indiquen que dels 156,7 milers de 

persones ocupades en el sector de la cultura 68,6 milers eren dones, fet que representa un 43,8 % del 

total. La taxa d’atur de les dones el 2014 va ascendir al 8,7 % davant d’un 6,9 % dels homes. 

L’evolució al llarg del període 2010-2014, però, ha estat més positiva per a les dones, que s’han vist 

menys afectades per la crisi econòmica que els homes. Així, mentre que la població activa femenina 

ha disminuït al llarg del període un 2,5 %, la masculina ho ha fet un 14,2 %. En el cas de la població 

ocupada, mentre que les dones han experimentat fins i tot un creixement del 0,4 %, els homes 

ocupats han disminuït un 15 %. La taxa d’atur entre les dones també ha experimentat una evolució 

més positiva que la dels homes amb una disminució de 2,7 punts percentuals (de l'11,4 % al 8,7 %) 

davant d’un augment de 0,7 punts (del 6,2 % al 6,9 %). En termes relatius, la participació de les dones 

entre la població activa i ocupada també ha experimentat un creixement al llarg dels cinc anys 

considerats, que ha estat de 3 i 4 punts percentuals respectivament. 

Taula 2. Ocupació en el sector de la cultura a Catalunya. 2010-2014 
Població activa, població ocupada i taxa d’atur. Per sexe 
  Dones % Homes % Total 

Població activa (milers de persones)         

2010 77,0 41,1 110,4 58,9 187,4 
2011 73,5 41,8 102,4 58,2 175,9 
2012 68,1 41,5 95,8 58,5 163,9 
2013 69,6 42,3 94,8 57,7 164,4 
2014 75,1 44,2 94,7 55,8 169,8 
Població ocupada (milers de persones) 
2010 68,3 39,8 103,5 60,2 171,8 
2011 65,5 41,3 93,2 58,7 158,7 
2012 59,4 41,5 83,6 58,5 143,0 
2013 61,9 42,3 84,6 57,7 146,5 
2014 68,6 43,8 88,1 56,2 156,7 
Taxa d'atur (%)           
2010  - 11,4 -  6,2 8,3 
2011  - 10,9 -  8,9 9,7 
2012  - 12,8 -  12,7 6,4 
2013  - 11,1 -  10,8 10,9 
2014  - 8,7 -  6,9 7,7 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura  
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La comparació amb la situació general del mercat laboral a Catalunya, recollida en la taula 3, mostra 

una situació pitjor de les dones en el sector de la cultura. Així, mentre que en aquest sector, l’any 

2014, les dones representaven aproximadament el 44 % de la població activa i ocupada, en el mercat 

laboral català aquest percentatge augmentava al 47 % en ambdós casos. L’evolució d’ambdós mercats 

al llarg del període 2010-2014 mostra, però, una millor situació de l’ocupació de les dones. Tot i així 

els tres indicadors utilitzats per a l'anàlisi dels dos mercats laborals no presenten sempre la mateixa 

tendència. Així, en el cas de la població activa, mentre que les dones del sector cultural presenten una 

evolució negativa, amb un descens del 2,5 %, en el mercat laboral català aquestes experimenten un 

creixement de l’1 %. No obstant això, la presència d’homes en tots dos mercats disminueix, sent 

superior aquesta disminució en el cas del mercat cultural (14 % davant d’un 7,5 % del mercat de 

treball català). Pel que fa a la població ocupada, les dones experimenten un lleu creixement (0,4 %) en 

el mercat cultural i un decreixement del 3 % en el mercat de treball català. En ambdós casos, es 

produeix un descens de la població ocupada masculina (del 15 % i 10 % en els mercats cultural i de 

treball català, respectivament). Per últim, les taxes d’atur presenten també una evolució diversa, de 

signe positiu en el sector cultural i negatiu en el mercat laboral català. Així, mentre la taxa d’atur de 

les dones en el sector de la cultura disminueix 2,7 punts al llarg del període, en el mercat laboral 

català, aquesta taxa, més afectada per la crisi econòmica, augmenta 3,5 punts. En el cas dels homes, 

l’evolució negativa és també pitjor en el total del mercat de treball que en el mercat cultural. 

 

Taula 3. Ocupació a Catalunya. 2010-2014 
Població activa, població ocupada i taxa d’atur. Per sexe 
  Dones % Homes % Total 

Població activa (milers de persones)         
2010 1.774,9 45,0 2.170,9 55,0 3.945,8 
2011 1.814,7 45,7 2.152,1 54,3 3.966,8 
2012 1.810,1 46,3 2.102,3 53,7 3.912,4 
2013 1.803,8 46,7 2.059,0 53,3 3.862,8 
2014 1.795,2 47,2 2.008,9 52,8 3.804,1 
Població ocupada (milers de persones) 
2010 1.481,9 45,6 1.767,2 54,4 3.249,1 
2011 1.480,2 46,2 1.726,6 53,8 3.206,8 
2012 1.416,8 46,7 1.614,8 53,3 3.031,6 
2013 1.399,4 47,1 1.570,1 52,9 2.969,5 
2014 1.436,6 47,4 1.594,3 52,6 3.030,9 
Taxa d'atur (%)           
2010 - 16,5 -  18,6 17,7 
2011  - 18,5 -  19,8 19,2 
2012  - 21,7 -  23,2 22,5 
2013  - 22,4 -  23,8 23,1 
2014  - 20,0 -  20,7 20,3 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya a partir de dades de l’Enquesta de població activa de l’INE  



 

17 L’ocupació en el sector de la cultura des d’una perspectiva de gènere 

DeCultura + | Núm. 50 | Novembre 2017 

6.2. Anàlisi de l’ocupació per sectors culturals  

L’ocupació de les dones en el mercat cultural presenta trets característics diferenciats depenent del 

sector. Així, en els propers apartats s’analitzarà el paper de les dones en els diferents sectors culturals 

per als quals, en l’actualitat, es disposa de dades desagregades per sexe. 

6.2.1. Anàlisi de l’ocupació en l’administració pública 

En l’àmbit de l’Administració autonòmica i, en concret, del Departament de Cultura i dels organismes 

autònoms que en depenen la presència de dones, al novembre del 2014, era majoritària en tots els 

casos tret dels alts càrrecs del Departament de Cultura. Així, tal com mostra la taula 4, al voltant del 

60 % del personal actiu eren dones (62,4 % en el cas del Departament i 58,3 % en el cas dels 

organismes autònoms). Atenent a la tipologia del lloc, les dones representen només el 43 % dels alts 

càrrecs del Departament, però són majoria en els càrrecs immediatament inferiors (subdireccions, 

serveis, seccions, etc.) i en els llocs singulars del Departament, amb una presència del 62 % i del 53 %, 

respectivament. Pel que fa a l’ocupació en organismes autònoms, la presència en alts càrrecs 

ascendeix al 100 %, al 86 % en el cas dels llocs singulars i al 75 % en el cas dels càrrecs, i és superior a 

la seva representativitat entre el personal actiu (58,3 %). 

Els gràfics 1 a 4 posen en relleu com al voltant del 70 % del cos del Departament de Cultura és 

funcionarial, fet que és així tant en el cas de les dones com dels homes. Aquest patró es repeteix en el 

cas de les dones ocupades en organismes autònoms, però no en el dels homes que tenen una 

presència només del 50 % en el cos funcionarial. L’altre gran gruix de dones es concentra en cossos 

interins, on arriben a representar el 20 % i el 15 % de les dones ocupades en el Departament i en 

organismes autònoms, respectivament. Pel que fa als homes, més enllà del 71 % que es concentra en 

cossos funcionarials del Departament, el 18 % ocupa cossos laborals. Aquesta presència més 

representativa d’homes en cossos laborals es repeteix també en el cas dels organismes autònoms, on 

arriba al 33 %. 

 

Taula 4. Personal de la plantilla del Departament de Cultura i el seu sector públic. 2014  
Per tipologia. Per sexe 
  Departament Organismes autònoms 

  
Dones % Homes % Dones % Homes % 

Personal actiu 523 62,4 315 37,6 151 58,3 108 41,7 

Alts càrrecs 3 42,9 4 57,1 2 100,0 - - 

Càrrecs (subdireccions, serveis, 

seccions) 52 61,9 32 38,1 12 75,0 4 25,0 
 

Llocs singulars 

 

61 53,0 54 47,0 18 85,7 3 14,3 

Font: Estadístiques de personal del Departament de Cultura 
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Gràfic 1. Composició de la plantilla de dones del Departament de Cultura segons cos, personal actiu 

a novembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Composició de la plantilla d’homes del Departament de Cultura segons cos, personal actiu 

a novembre de 2014 
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Gràfic 3. Composició de la plantilla de dones dels Organismes Autònoms segons cos, personal actiu a  

novembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4. Composició de la plantilla d’homes dels Organismes Autònoms segons cos, personal actiu a  

novembre de 2014 

 

 

Font: Estadístiques de personal del Departament de Cultura. 2014 
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Pel que fa a la composició d’homes i dones en els diferents cossos del Departament de Cultura, a la 

taula 5 s’observa com les dones són majoria en tots els cossos tret dels laborals, on la participació de 

les dones es queda en un 45 %. La presència majoritària s’aproxima al 82 % en el cas dels cossos 

interins i al 67 % en els laborals temporals, és a dir, aquells llocs de treball amb una situació més 

precària. Ambdós cossos tenen un pes aproximat del 25 % en l’ocupació femenina del Departament 

de Cultura. En el si dels organismes autònoms hi ha una presència majoritària de dones en els cossos 

funcionarials i en els interins, que sobrepassa el 65 % en els dos casos. En sentit contrari, les dones són 

minoria en els cossos laborals, amb una representativitat del 34 % en els permanents i del 47 % en els 

temporals.  

L’anàlisi per cossos i categories mostra en el cas del Departament de Cultura una presència gairebé 

majoritària de dones en les categories superiors (A i B), fet que es compleix gairebé en tots els cossos, 

a excepció dels laborals (permanents i temporals) on la participació és més igualitària. Quant als 

organismes autònoms, les dones són majoria en les categories superiors (A i B) del cos funcionarial, 

que ocupa gairebé el 70 % de les dones d’aquests organismes. 
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Taula 5. Personal de la plantilla del Departament de Cultura i sector públic. 2014 
Per cos. Per categoria professional. Per sexe  

 Departament Organismes autònoms 

  Dones % Homes % Dones % Homes % Total 

Funcionaris/àries 347 61,2 220 38,8 103 65,6 54 34,4 724 

Categoria A 128 53,8 110 46,2 13 65,0 7 35,0 258 

Categoria B 74 78,7 20 21,3 50 82,0 11 18,0 155 

Categoria C 87 68,0 41 32,0 12 48,0 13 52,0 153 

Categoria D 38 71,7 15 28,3 14 60,9 9 39,1 76 

Categoria E 20 37,0 34 63,0 14 50,0 14 50,0 82 
 

Laborals 45 45,0 55 55,0 18 34,0 35 66,0 153 

Categoria A 14 50,0 14 50,0 5 45,5 6 54,5 39 

Categoria B 9 69,2 4 30,8 1 25,0 3 75,0 17 

Categoria C 4 16,7 20 83,3 1 8,3 11 91,7 36 

Categoria D 11 44,0 14 56,0 8 44,4 10 55,6 43 

Categoria E 7 70,0 3 30,0 3 37,5 5 62,5 18 
 

Interins/ines 103 81,7 23 18,3 22 68,8 10 31,3 158 

Categoria A 37 78,7 10 21,3 2 33,3 4 66,7 53 

Categoria B 18 81,8 4 18,2 7 87,5 1 12,5 30 

Categoria C 33 94,3 2 5,7 4 66,7 2 33,3 41 

Categoria D 8 100,0 - - - - 2 100,0 10 

Categoria E 7 50,0 7 50,0 9 90,0 1 10,0 24 
 

Laborals 

temporals 22 66,7 11 33,3 7 46,7 8 53,3 48 

Categoria A 4 57,1 3 42,9 - - 1 100,0 8 

Categoria B 1 50,0 1 50,0 5 71,4 2 28,6 9 

Categoria C 4 57,1 3 42,9 - - 3 100,0 10 

Categoria D 12 85,7 2 14,3 1 33,3 2 66,7 17 

Categoria E 1 33,3 2 66,7 1 100,0 - - 4 
 

Total 517 62,6 309 37,4 150 58,4 107 41,6 1.083 

Font: Estadístiques de personal del Departament de Cultura. 2014 
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L’anàlisi detallada de la titulació del cos funcionarial, que s’inclou en la taula 6, posa en relleu una 

presència majoritària de dones en el Departament de Cultura amb estudis de biblioteconomia (93 %, 

n = 51), història i arts plàstiques (80 %, n = 4), planificació lingüística (73 %, n = 22), conservació de 

museus (69 %, n = 11) i arquitectura (57 %, n = 12). En el cas dels organismes autònoms es repeteix la 

presència majoritària de dones amb estudis de biblioteconomia (86 %, n = 43) i conservació de museus 

(67 %, n = 6).  

 

Taula 6. Personal dels cossos específics de funcionaris del Departament de Cultura i sector públic. 
2014. Per titulació. Per sexe 

  Departament Organismes autònoms 

  Dones % Homes % Dones % Homes % Total 

Arquitectura 12 57,1 9 42,9 -  - - -  21 

Arquitectura tècnica - - 1 100,0 -  - - -  1 

Arxivística 32 45,7 38 54,3 -  - - -  70 

Biblioteconomia 51 92,7 4 7,3 43 86,0 7 14,0 105 

Delineació 3 42,9 4 57,1 -  - - -  7 

Docents 3 37,5 5 62,5 1 50,0 1 50,0 10 

Geòlegs - - 1 100,0 -  - - -  1 

Metge 1 100,0  - - -  - - -  1 

Arqueologia 9 50,0 9 50,0 - - 3 100,0 21 

Conservació museus 11 68,8 5 31,3 6 66,7 3 33,3 25 

Història i arts plàstiques 4 80,0 1 20,0 1 100,0 0 0,0 6 

Planificació lingüística 22 73,3 8 26,7 1 50,0 1 50,0 32 

Química - - 1 100,0 -  - - -  1 

Enginyeria industrial 1 100,0 - - -  - - -  1 

Total 149 63,4 86 36,6 52 77,6 15 22,4 302 

Font: Estadístiques de personal del Departament de Cultura. 2014 
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En el cas dels cossos específics laborals del Departament de Cultura, al voltant del 70 % del personal 

conservador de béns culturals (n = 5), guardes (n = 5) i guies d’informació i monuments (n = 17) són 

dones, així com el 100 % del personal restaurador de béns culturals (n = 4). Les titulacions més 

freqüents en els organismes autònoms són les de guia d’informació i monuments i restauració de béns 

culturals. Mentre que les primeres es distribueixen igualitàriament entre ambdós sexes, en les 

segones hi ha un predomini clar de dones (amb una representativitat del 62,5 %). 

 

Les dades sobre reducció de jornades actives (taula 8) mostren com un 88 % d’aquestes corresponen a 

dones i com d’aquestes, un 74 % estan relacionades amb la cura d’un fill/a o familiar a càrrec. En el cas 

dels homes, el 100 % de les reduccions de jornada són voluntàries. 

Per últim, el 64 % dels tribunals de selecció en concursos específics i de lliure designació al 

Departament de Cultura durant l’any 2013 varen ser constituïts per dones. 

A més del personal ocupat a l’Administració autonòmica, les dades de personal de l’Administració 

local permeten una anàlisi detallada per sexe i tipus de funció en aquest cas per al període 2009-2013 

(taula 9).  

Taula 7. Personal dels cossos específics de laborals del Departament de Cultura i sector públic. 2014 
Per titulació. Per sexe  

  Departament Organismes autònoms 

  Dones % Homes % Dones % Homes % 

Conservador béns culturals 5 71,4 2 28,6 1 50,0 1 50,0 

Guarda 5 71,4 2 28,6 1 100,0 -  - 

Guia informació i monuments 17 68,0 8 32,0 4 50,0 4 50,0 

Periodista 2 50,0 2 50,0 - - - - 

Programador informàtic 2 50,0 2 50,0 - - - - 

Recepcionista 2 50,0 2 50,0 - - - - 

Restaurador béns culturals 4 100,0 - - 5 62,5 3 37,5 

Font: Estadístiques de personal del Departament de Cultura. 2014 

Taula 8. Reducció de jornades actives del personal de la plantilla del Departament de Cultura i 
sector públic. 2014. Per motiu. Per sexe  

  Departament Organismes autònoms 

  Dones % Homes % Dones % Homes % 

Voluntària 6 66,7 3 33,3 4 66,7 2 33,3 

Cura d’un fill/a o familiar 22 100,0 - - 6 100,0 - - 

Font: Estadístiques de personal del Departament de Cultura. 2014 
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Les dades relatives al 2013 posen en relleu una presència majoritària de dones (64,4 %) en 

l’Administració local. Aquesta és especialment rellevant en els àmbits de gestió i administració (on les 

dones representen el 75 % de l’ocupació) i tècnics (64 %). L’anàlisi dins de cada grup mostra com 

gairebé el 50 % de les dones i homes ocupats en l’Administració local desenvolupen tasques 

tècniques, a aquestes les segueixen les tasques de gestió en el cas de les dones (amb un 38 % de les 

dones ocupades) i altres en el cas dels homes (27 %).  

La presència de dones, que ha estat majoritària al llarg de tot el període 2009-2013, ha experimentat 

una evolució positiva, de manera que el pes relatiu d’aquestes ha passat del 59 % a inicis del període 

al 64 % a finals d'aquest. Aquest increment relatiu ha anat acompanyat també d’un major increment 

del nombre de treballadores. Així, mentre que l’ocupació de les dones ha augmentat un 10 %, al llarg 

dels cinc anys considerats, la dels homes només ho ha fet un 3 %. Una anàlisi més detallada mostra 

com les dones desenvolupen majoritàriament tasques de gestió —amb valors que oscil·len entre el 

73 % (2006) i el 75 % (2012 i 2013)— i tècniques. En aquest darrer cas, el pes relatiu de les dones s’ha 

mantingut al voltant del 73 % des de l’any 2009. L’anàlisi per funcions indica com aquest augment ha 

estat especialment rellevant entre el personal tècnic, amb increments del 73 %, en el cas de les dones, 

i del 10 %, en el cas dels homes. El personal de gestió ha augmentat un 13 % i un 2 %, respectivament.  

 

 

Taula 9a. Personal de l’Administració local de Catalunya. 2009-2013 
En nombres absoluts 

 Tècnic/tècnica Gestió Altres Total 

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes  Dones 

2009 826 1.394 335 885 462 476 1.623 2.755 

2010 837 1.520 362 989 486 508 1.685 3.017 

2011 884 1.525 365 1.031 490 482 1.739 3.038 

2012 879 1.550 361 1.103 506 447 1.746 3.101 

2013 843 1.492 384 1.141 448 401 1.675 3.034 

Taula 9b. Personal de l’Administració local de Catalunya. 2009-2013 
En percentatge 

 Tècnic/tècnica Gestió Altres Total 

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

2009 50,9 50,6 20,6 32,1 28,4 17,3 100,0 100,0 

2010 49,7 50,4 21,5 32,8 28,9 16,8 100,0 100,0 

2011 50,9 50,2 21,0 33,9 28,2 15,9 100,0 100,0 

2012 50,3 50,0 20,7 35,6 29,0 14,4 100,0 100,0 

2013 50,3 49,2 22,9 37,6 26,8 13,2 100,0 100,0 

Font: Estadística de despesa en cultura de l’Administració local. 2009-2013. Departament de Cultura  



 

25 L’ocupació en el sector de la cultura des d’una perspectiva de gènere 

DeCultura + | Núm. 50 | Novembre 2017 

Les dades disponibles sobre l’Administració local també permeten una anàlisi més detallada per nivell 

de govern. Així, tal com mostra la taula 10, l’any 2013 al voltant del 87 % dels homes i el 83 % de les 

dones que treballaven a l’Administració local ho feien als ajuntaments. L’anàlisi comparativa entre 

ambdós sexes mostra una representativitat elevada de les dones en tots els nivells de govern, que 

oscil·la entre un 63 % (2013) en el cas dels ajuntaments i un 73 % (2013), en els consells comarcals. 

Quant a les funcions, el 75 % de les tasques tècniques a les diputacions les fan dones, mentre que en 

ajuntaments i consells comarcals, el 75 % i el 89 % respectivament de les tasques de gestió les fan 

dones. L’evolució entre 2010 i 2013 assenyala un efecte menor de la crisi entre les dones en el cas dels 

ajuntaments i consells comarcals, on les reduccions de personal han afectat menys severament les 

dones. En el cas, però, de les diputacions, l’increment general d’ocupació ha estat superior en els 

homes (20 %) que en les dones (15 %). Amb caràcter general, per a tots els nivells de govern, la 

creació i destrucció d’ocupació en les tasques de gestió ha estat superior i inferior, respectivament, en 

el cas de les dones. En el cas, però, de les funcions tècniques, el creixement de l’ocupació en les 

diputacions ha beneficiat sobretot els homes i la disminució de llocs de treball tècnics en els 

ajuntaments ha afectat menys els homes.  

 

Taula 10. Personal en cultura de l'Administració local de Catalunya. 2010 i 2013 
Per nivell de govern. Per funció. Per sexe  

  2010 2013 

  Dones % Homes % Dones % Homes % 

Ajuntaments 2.538 84,2 1.494 88,6 2.518 82,9 1.462 87,3 

Tècnic 1.142 75,2 711 84,8 1.094 73,2 702 83,3 

Gestió i administració 928 93,9 339 93,6 1.042 91,2 346 90,3 

Altre personal 468 92,1 444 91,4 382 95,3 414 92,4 

                  

Diputacions 401 13,3 159 9,4 463 15,2 191 11,4 

Tècnic 340 22,4 109 13,0 371 24,8 127 15,1 

Gestió i administració 34 3,4 17 4,7 84 7,4 35 9,1 

Altre personal 27 5,3 33 6,8 8 2,0 29 6,5 

                  

Consells comarcals 76 2,5 33 2,0 56 1,8 21 1,3 

Tècnic 37 2,4 18 2,1 29 1,9 14 1,7 

Gestió i administració 26 2,6 6 1,7 16 1,4 2 0,5 

Altre personal 13 2,6 9 1,9 11 2,7 5 1,1 

                  

Totals 3.015 100,0 1.686 100,0 3.037 100,0 1.674 100,0 

Tècnic 1.519 100,0 838 100,0 1.494 100,0 843 100,0 

Gestió i administració 988 100,0 362 100,0 1.142 100,0 383 100,0 

Altre personal 508 100,0 486 100,0 401 100,0 448 100,0 

Font: Estadística de despesa en cultura de l’Administració local. 2006-2013. Departament de Cultura  
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6.2.2. Anàlisi de l’ocupació del tercer sector cultural 

Les estadístiques del tercer sector cultural a Catalunya proporcionen dades sobre ocupació 

remunerada i voluntària desagregades per sexe. En concret, les primeres estadístiques, relatives a 

diversos anys, inclouen dades sobre el personal d’associacions culturals federades i no federades, 

centres d’estudis locals i comarcals i fundacions culturals. Les darreres dades disponibles 

corresponents a l’any 2013 fan referència a les associacions culturals. 

Ocupació remunerada 

Les primeres estadístiques relatives als anys 2007, 2008 i 2009, segons el tipus d’entitat, posen en 

relleu com gairebé el 60 % de l’ocupació tant d’homes com de dones es concentra en les associacions 

culturals no federades, seguida per les associacions culturals federades, que ocupen aproximadament 

el 25 % d’ambdós sexes.  

La participació de les dones en l’ocupació remunerada és superior a la dels homes en gairebé tot tipus 

d’entitats, tret de les associacions culturals federades en les quals és equilibrada. Així, en el cas dels 

centres d’estudis, les associacions culturals no federades i les fundacions culturals, les dones 

representen al voltant del 55 % del personal remunerat. 

Tal com mostra la taula 11, la distribució de les dedicacions entre ambdós sexes és bastant similar, 

amb una major dedicació completa i parcial en el cas de les associacions federades i fundacions i una 

major dedicació completa i puntual en el cas de les associacions no federades i centres d’estudis locals 

i comarcals. Les dones gaudeixen d’una major dedicació completa, més rellevant des d’un punt de 

vista econòmic i social, en el cas de les associacions culturals no federades (amb un 54 % de les 

dedicacions completes) i les fundacions (57 %). Per la seva banda, els homes són majoria entre les 

dedicacions completes dels centres d’estudis locals i comarcals (52 %) i les associacions culturals 

federades (57 %). Mentre que les dedicacions parcials són majoritàries entre les dones que treballen 

en associacions culturals no federades (57 %) i centres d’estudis locals i comarcals (73 %), les 

dedicacions puntuals remunerades són més freqüents entre els homes. 

 

 

Taula 11. Personal remunerat a les associacions culturals federades. 2009 
Per dedicació  Per sexe  

  

Associacions culturals 

federades 

Associacions 

culturals no 

federades 

Centres d'estudis 

locals 

Fundacions 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Dedicació completa 407 538 1.432 1.227 41 44 541 402 

Dedicació parcial 387 490 901 677 22 8 332 329 

Dedicació puntual 228 235 1.133 1.211 55 60 -  -  

Ns/nc 428 213 22 - 13 8 -  -  

Total 1.450 1.476 3.488 3.115 131 120 873 731 

Font: Estadística sobre el tercer sector cultural de Catalunya. 2009. Departament de Cultura 
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Les dades relatives a les funcions que desenvolupen els ocupats remunerats a les entitats del tercer 

sector cultural a Catalunya mostren un predomini de dones en les tasques administratives (taula 12). 

Així, la seva participació oscil·la entre un 67 % en el cas de les associacions culturals federades i un 

100 % en el cas dels centres d’estudis locals i comarcals. Les dones directives són majoria només en el 

cas de les associacions culturals federades (65 %). En la resta d’entitats, la seva participació és inferior 

a la seva presència en l’ocupació. Així, en el cas dels centres d’estudis, només un 33 % de les dones fa 

tasques directives versus una participació en l’ocupació del 53 %. El mateix succeeix en el cas de les 

fundacions culturals i associacions culturals no federades on les dones directives representen el 34 % i 

el 50 % versus una participació en l’ocupació del 55 % i el 53 %, respectivament. 

Tal com mostra la taula 13, el 40 %, el 45 % i el 74 % de les dones ocupades en els centres d’estudis 

locals i comarcals, associacions culturals federades i fundacions culturals, respectivament, tenen una 

relació contractual fixa. En comparació amb els homes, predomina el personal fix femení en els tres 

tipus d’entitats, amb representacions properes al 56 % en totes aquestes. 

 

Taula 12. Personal remunerat a les associacions culturals  de Catalunya. 2009 
Per funcions. Per sexe  

  

Associacions 

culturals 

federades 

Associacions 

culturals no 

federades 

Centres d'estudis 

locals 

Fundacions 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Directius/ives 94 50 230 233 3 6 541 402 

Especialistes sectorials 216 317 1.042 785 - - 332 329 

Tècnics/tècniques 146 144 1.750 1.837 19 6 - - 

Administratius/ives 93 46 448 192 16 - -  -  

Ns/nc 901 919 18 68 94 107  - -  

Total 1.450 1.476 3.488 3.115 132 119 873 731 

Font: Estadística del tercer sector cultura de Catalunya. 2009. Departament de Cultura 

Taula 13. Personal remunerat a les associacions culturals de Catalunya. 2009  
Per relació contractual. Per sexe 

  

Associacions culturals 

federades 

Centres d’estudis locals Fundacions 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Personal fix 657 505 53 40 649 508 

Personal eventual 356 481 39 24 225 222 

Ns/nc 437 490 40 55  - -  

Total 1.450 1.476 132 119 874 730 

Font: Estadística del tercer sector cultura de Catalunya. 2009. Departament de Cultura 
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Les darreres dades disponibles, referents a l’any 2013 i a les associacions culturals, mostren una 

situació bastant equilibrada entre el personal remunerat d’ambdós sexes (taula 14). L’anàlisi més 

detallada per dedicacions mostra, però, una representació més gran de les dones entre les 

dedicacions parcials (amb una representativitat del 52 %) i dels homes entre les puntuals (53 %). 

Atenent al tipus de treball, els homes estan sobrerepresentats en els llocs de direcció (amb un 69 %) i 

tècnics (60 %), mentre que les dones predominen en les tasques administratives (80 %) i 

d’especialització sectorial (58 %). 

Ocupació voluntària 

Les dades relatives als anys 2007, 2008 i 2009 posen en relleu, a l’igual que passava en l’ocupació 

remunerada, un predomini d’ocupació voluntària en les associacions culturals no federades. En 

aquestes es concentra més del 70 % del voluntariat femení i masculí. El segon grup de voluntaris més 

nombrós (al voltant del 25 %) es concentra en les associacions culturals federades.  

A diferència de l’ocupació remunerada, la participació de les dones en el voluntariat és inferior a la 

dels homes en tots els tipus d’entitats per als quals es disposa de dades. Aquesta oscil·la entre el 41 % 

dels centres d’estudis locals i comarcals i el 46 % de les associacions culturals no federades. 

La taula 16 permet observar com la distribució de les dedicacions dins de cada sexe és bastant similar, 

amb un predomini de la dedicació puntual en tots tipus d’entitats, que oscil·la, en el cas de les dones, 

entre el 77 % de les associacions culturals no federades i el 91 % dels centres d’estudis locals i 

comarcals. Pel que fa als homes voluntaris, la dedicació puntual també assoleix xifres similars amb 

percentatges propers al 83 % en totes les entitats. Si comparem les dedicacions entre ambdós sexes 

observem com les dedicacions completes són més freqüents entre els homes en tots els tipus 

d’entitats, i oscil·len entre el 60 % de les associacions culturals no federades i el 73 % de les 

Taula 14. Personal remunerat a les associacions culturals de Catalunya. 2013 
Per dedicació. Per sexe 
  Personal remunerat Total  
  Dones % Homes %   % 

Dedicació completa 216,4 49,8 217,9 50,2 434,3 19,3 
Dedicació parcial 649,2 52,0 599,3 48,0 1.248,5 55,6 
Dedicació puntual 264,5 46,9 299,6 53,1 564,1 25,1 

Total 1.130,1 50,3 1.116,9 49,7 2.246,9 100,0 

Taula 15. Personal remunerat a les associacions culturals de Catalunya. 2013 
Per tipus de treball. Per sexe 
  Personal remunerat Total  
  Dones % Homes %   % 

Directius/ives 48,0 30,6 109,0 69,4 157,0 6,9 
Especialistes sectorials 480,4 57,6 354,1 42,4 834,5 36,8 
Tècnics/tècniques 408,3 40,5 599,3 59,5 1.007,6 44,4 
Administratius/ives 216,2 79,9 54,5 20,1 270,7 11,9 
Total 1.153,0 50,8 1.116,9 49,2 2.269,8 100,0 

Font: Estadística del tercer sector cultural de Catalunya. 2013. Departament de Cultura 

Font: Estadística del tercer sector cultural de Catalunya. 2013. Departament de Cultura 
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Font: Estadística del tercer sector cultural de Catalunya. 2013. Departament de Cultura   
 

Les dades relatives a les funcions que desenvolupen els voluntaris del tercer sector cultural a 

Catalunya mostren un predomini d’homes en les tasques directives (taula 17), que oscil·la entre un 

61 % en el cas de les associacions culturals no federades i un 70 % en el cas dels centres d’estudis 

locals i comarcals. És en les tasques administratives on les dones assoleixen una major representació, 

amb percentatges que van des del 46 % de les associacions culturals federades al 57 % de les 

associacions culturals no federades. 

Font: Estadística del tercer sector cultural de Catalunya. 2013. Departament de Cultura   
 

Les darreres dades del món associatiu, relatives a l’any 2013, mostren una major presència d’homes, 

amb un 53 % de participació davant d’un 47 % de les dones. Quant a les dedicacions, tal com mostra la 

taula 18, hi ha una sobrerepresentació d’homes en les dedicacions a temps parcial (58 %). 

Taula 16. Personal voluntari a les associacions culturals de Catalunya. 2013 
Per dedicació. Per sexe 

  

Associacions culturals 

federades 

Associacions culturals no 

federades 

Centres d'estudis locals 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Dedicació completa 55 152 1.199 1.796 18 44 

Dedicació parcial 772 1.064 4.715 3.943 31 110 

Dedicació puntual 7.852 10.290 22.095 27.504 733 957 

Ns/nc 548 823 709 378 20 31 

Total 9.227 12.329 28.718 33.621 802 1.142 

Taula 17. Personal voluntari a les associacions culturals federades de Catalunya. 2013 
Per funcions. Per sexe 

  

Associacions culturals 

federades 

Associacions culturals 

no federades 

Centres d'estudis locals 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Directius/ives 1.474 2.454 6.472 10.188 75 174 
Especialistes sectorials 1.488 1.844 8.506 9.900 498 632 
Tècnics/tècniques 658 867 5.965 6.774 23 23 
Administratius/ives 273 326 3.115 2.362 18 20 
Ns/nc 5.334 6.838 4.660 4.397 188 293 
Total 9.227 12.329 28.718 33.621 802 1.142 
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Les funcions de voluntariat que exerceixen dones i homes també presenten trets diferenciadors. Així, 

mentre que els homes es troben sobrerepresentats en les tasques de direcció (amb un 60 % davant 

d’un 53 % de participació en el sector), les dones tenen una presència superior a la seva participació 

en el sector voluntari (47 %) en les tasques administratives (51 %), d’especialització sectorial (50 %) i 

tècniques (48 %). 

6.2.3. Anàlisi de l’ocupació en el sector dels arxius 

Les darreres dades disponibles posen en relleu el predomini de les dones en el sector arxivístic català. 

Així, l’any 2013, les dones representaven el 58,5 % del personal del sector. Tot i que l’evolució, al llarg 

del període 2006-2013, ha estat negativa per a ambdós sexes, ho ha estat més per al personal masculí 

que ha experimentat un decreixement del 12 % davant d’un 2 % de les dones. En conseqüència, el pes 

relatiu de les dones en el sector ha passat del 56 %, l’any 2006, al 58,5 %, l’any 2013. 

Atenent al tipus de personal, hi ha un predomini de personal arxiver en ambdós sexes, que oscil·la 

entre el 41 % (2010) i el 46 % (2008) del personal femení ocupat en el sector i entre el 44 % (2006) i el 

49 % (2013) del personal masculí (taula 20). La segona funció més freqüent que desenvolupen ambdós 

sexes és l’administrativa, amb un pes superior dins de l’ocupació femenina. El tercer lloc l’ocupen 

funcions diferents depenent del sexe: així, el perfil tècnic és el més freqüent entre les dones (amb un 

pes dins de l’ocupació femenina del 16 % l’any 2013) i el col·laborador entre els homes (19 % l’any 

2013). 

Taula 18. Personal voluntari en les associacions culturals de Catalunya. 2013 
Per dedicació. Per sexe 
  Personal voluntari Total 
  Dones % Homes %   

Dedicació completa 937,7 47,5 1.035,1 52,5 1.972,9 
Dedicació parcial 3.630,6 42,5 4.903,3 57,5 8.533,9 
Dedicació puntual 18.369,6 47,6 20.185,1 52,4 38.554,8 
Total 22.938,0 46,8 26.123,5 53,2 49.061,5 

Font: Estadística del tercer sector cultural de Catalunya. 2013. Departament de Cultura  

Taula 19. Personal voluntari a les associacions culturals de Catalunya. 2013 
Per tipus de treball. Per sexe 
  Personal voluntari Total 
  Dones % Homes %   

Directius/ives 5.548,6 40,2 8.253,8 59,8 13.802,5 

Especialistes sectorials 8.791,3 50,0 8.798,6 50,0 17.590,0 

Tècnics/tècniques 6.773,6 47,8 7.409,4 52,2 14.183,0 

Administratius/ives 1.753,5 51,3 1.661,7 48,7 3.415,1 

Total 22.867,0 46,7 26.123,5 53,3 48.990,6 

Font: Estadística del tercer sector cultural de Catalunya. 2013. Departament de Cultura  
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Quant a la dedicació, l’any 2013 el 70 % de les dones i el 66 % dels homes tenien una dedicació 

completa al sector. Si bé l’evolució des de l’any 2006 ha estat positiva per a ambdós sexes, ha estat 

més destacada per als homes, que han augmentat en 8,5 punts percentuals la seva dedicació 

completa al sector, davant dels 3,7 punts de les dones. La comparació entre ambdós sexes mostra 

com el 60 % de les dones i el 40 % dels homes tenen una dedicació completa a l’entitat, en 

concordança amb el pes de cadascun dels dos col·lectius en l’ocupació del sector.  

L’anàlisi més detallada per funcions (taula 21) mostra un predomini més gran de la dedicació completa 

entre les dones que desenvolupen tasques de caràcter tècnic. Així, l’any 2013, un 76 % de les dones 

davant d’un 24 % dels homes amb funcions tècniques gaudien de dedicació completa al sector. En el 

cas del personal d’arxiu i d’administració, el pes de la dedicació completa entre les dones se situava en 

el 56 % i el 60,5 % respectivament. És en el cas del personal col·laborador que la dedicació completa 

dels homes assoleix el seu màxim, amb un 73 % davant d’un 27 % de les dones. Quant a la dedicació 

parcial, les dones també tenen un pes rellevant en el cas de les tasques tècniques (amb una 

participació del 72 % davant d’un 28 % dels homes) i administratives (67 % davant d’un 33 %). La 

dedicació parcial de les dones entre el personal d’arxiu i col·laborador l’any 2013 es va situar en el 

55 % i el 47 %, respectivament. 

En termes globals, l’evolució al llarg del període 2006-2013 mostra un lleuger augment de les 

dedicacions a temps complet i un decrement de les dedicacions parcials. Per sexes, les dones 

experimenten un creixement superior de les dedicacions completes (del 3,6 % davant d’un 0,7 % dels 

homes) i els homes, un major decreixement de les dedicacions parcials (del 30 % davant d’un 21 % de 

les dones). L’anàlisi més detallada per tipus de personal mostra un major increment de les dedicacions 

completes dels homes dedicats a tasques d’arxiu (del 12 % davant d’un 3 % de les dones) i tècniques 

(9,5 % davant d’un 4 % de les dones) i de les dones dedicades a tasques administratives (5 % davant 

d’un decreixement del 12 %). Les dedicacions completes del personal col·laborador disminueixen en 

ambdós sexes, però és més rellevant aquest decreixement en el cas dels homes (del 43 % davant d’un 

25 % de les dones). L’evolució de les dedicacions parcials, al llarg del període 2006-2013, mostra un 

major decreixement en el cas dels homes dedicats a tasques tècniques (58 % davant d’un 37 % de les 

dones), d’arxiu (33 % davant d’un 19 % de les dones) i col·laboració (29 % davant d’un 8 %). Les 

úniques que experimenten un creixement són les de tipus administratiu, més important en el cas de 

les dones (19 %) que en el dels homes (10,5 %).  

Taula 20. Personal dels arxius de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per sexe 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Arxiu 278 219 286 222 297 231 272 215 

Tècnic 111 45 106 46 103 51 99 33 

Administració 165 119 182 118 235 139 178 109 

Col·laborador 76 118 52 87 82 92 69 82 

Total 630 501 626 473 717 513 618 439 

Font: Estadística d’arxius de Catalunya. Departament de Cultura  
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6.2.4. Anàlisi de l’ocupació en el sector de les galeries d’art 

L’estadística de galeries d’art, referida als anys 2006-2013, ofereix informació sobre els artistes que 

han exposat a galeries, així com sobre el seu personal. 

Tal com mostra la taula 22, l’any 2013, el 62,5 % de les obres exposades a galeries d’art catalanes 

pertanyien a homes. L’evolució al llarg del període 2006-2013 ha estat especialment positiva per a les 

dones, que han augmentat la seva visibilitat en un 45 % (davant d’un 8 % dels homes). En termes 

relatius, les dones han passat, doncs, d’una representació del 31 % al 37,5 %. 

Taula 21. Personal dels arxius de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per dedicació. Per sexe 

 Completa  Total  Parcial  

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Personal arxiu         
2006 152 211 67 67 219 278 
2008 169 229 53 57 222 286 
2010 169 247 60 50 231 297 
2013 170 218 45 54 215 272 
Personal tècnic         
2006 21 70 24 41 45 111 
2008 28 68 18 38 46 106 
2010 28 61 23 42 51 103 
2013 23 73 10 26 33 99 
Personal administració         
2006 100 129 19 36 119 165 
2008 94 139 21 47 118 182 
2010 97 152 42 84 139 235 

2013 88 135 21 43 109 178 

Personal col·laborador         
2006 14 4 104 72 118 76 
2008 9 2 78 50 87 52 
2010 6 6 86 76 92 82 
2013 8 3 74 66 82 69 
Personal total         
2006 287 414 214 216 501 630 
2008 302 437 172 193 474 630 
2010 300 466 211 252 513 717 
2013 289 429 150 189 439 618 

Font: Estadística d’arxius de Catalunya. Departament de Cultura  

Taula 22. Artistes que han exposat a Catalunya. 
Per sexe 

  Homes % Dones % Total % 

2006 2.083 69,1 931 30,9 3.014 100,0 
2009 2.493 65,0 1.341 35,0 3.834 100,0 
2013 2.242 62,5 1.345 37,5 3.587 100,0 

Font: Estadística d’arxius de Catalunya. Departament de Cultura  



 

33 L’ocupació en el sector de la cultura des d’una perspectiva de gènere 

DeCultura + | Núm. 50 | Novembre 2017 

Quant al personal, l’any 2013, el 57 % del total eren dones, percentatge que s’ha mantingut més o 

menys estable des d’inici del període en el qual la representació femenina era del 56 %. En nombres 

absoluts, ambdós sexes han experimentat, però, una disminució important, propera al 40 %.  

Atenent a la seva dedicació, l’any 2013, el 59 % de les dones i el 77 % dels homes ocupats en el sector 

tenien dedicació completa a l’entitat. L’evolució al llarg del període 2006-2013 ha estat especialment 

negativa per a les dones, amb una disminució del 42 % de les dedicacions a temps complet (davant 

d’una disminució del 36 % en el cas dels homes). En termes relatius, el pes de les dedicacions 

completes dins de l’ocupació femenina ha passat del 64 %, a inicis del període, al 59 %, el 2013. En el 

cas dels homes, el pes de la dedicació completa ha passat del 73 % al 77 %. La comparació de la 

dedicació completa entre ambdós sexes mostra un panorama bastant similar, amb un 51 % de les 

dones (i un 49 % dels homes) amb dedicacions completes. La dedicació parcial, però, és molt més 

freqüent entre les dones, que concentren el 71 % de les dedicacions parcials del sector. L’evolució al 

llarg dels 7 anys considerats mostra un deteriorament de les condicions laborals de les dones, amb un 

increment de 8 punts percentuals en les dedicacions a temps parcial i una disminució de 2 punts en les 

dedicacions a temps complet. 

Les dades sobre relació contractual posen en relleu un predomini dels contractes indefinits en ambdós 

sexes, tot i que el seu pes és superior en el cas de l’ocupació masculina. Així, el 2013, el 87 % dels 

homes i el 79 % de les dones ocupades tenien una relació fixa amb l’entitat. L’evolució al llarg del 

període 2006-2013 ha estat lleugerament més negativa per a les dones, que han vist com, dins de 

l’ocupació femenina, els contractes fixos disminuïen un 38 % davant d’un 36 % dels homes. En termes 

relatius, mentre que el pes de l’ocupació fixa entre els homes ha incrementat 5 punts percentuals (i ha 

passat del 82 % al 87 %), aquest ha disminuït un punt en el cas de les dones. L’evolució en els 7 anys 

considerats mostra també un increment del 12 % en l’eventualitat dels contractes femenins, mentre 

que aquests, més relacionats amb la precarietat del mercat laboral, disminueixen un 18 % en el cas 

dels homes.  

L’anàlisi comparativa entre ambdós sexes mostra un predomini de la contractació femenina en el 

sector: l’any 2013, les dones gaudien del 55 % de les contractacions fixes, el 67 % de les eventuals i el 

78 % dels contractes externs. Mentre que en el primer cas la representativitat de les dones és 

lleugerament inferior a la seva participació en el sector (57 %), en les contractacions eventuals i 

externes, les dones s’hi troben sobrerepresentades. A aquesta precarietat en la contractació, cal afegir

-hi una evolució més negativa per a les dones, que han vist com el seu pes en la contractació fixa ha 

disminuït un punt percentual, al llarg dels 7 anys considerats, mentre que la contractació eventual i 

externa augmentava 7 i 21 punts percentuals, respectivament. 

En combinar ambdós trets del mercat laboral, relació contractual i dedicació, s’observa (taula 22), com 

era d’esperar, un predomini de les dedicacions completes en les relacions contractuals indefinides. 

Aquest tipus de dedicacions són, però, més freqüents entre el personal fix de sexe masculí (amb un 

86 % el 2013) que entre el personal femení (amb un 73 % el 2013). 
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6.2.5. Anàlisi de l’ocupació en el sector de les col·leccions 

L’estadística d’ocupació en el sector de les col·leccions a Catalunya, relativa a l’any 2007, mostra un 

predomini de dones en el sector (59 % davant d’un 41 % dels homes). Tot i així una anàlisi detallada 

del mercat de treball femení posa en relleu com només un 39 % d’aquesta ocupació és a dedicació 

completa davant d’un 48 % dels homes (taula 24).  

La comparativa entre ambdós sexes mostra que, tot i que un 54,5 % de les dones (davant d’un 45,5 % 

dels homes) tenen dedicacions completes, la seva representació és inferior al seu pes en el sector 

(59 %). En sentit contrari, les dones són majoria en les dedicacions parcials, amb una presència del 

63 % (davant d’una representació en l’ocupació del 59 %). 

 

Taula 23. Personal de les galeries d’art de Catalunya. 2006-2013 
Per dedicació. Per relació contractual. Per sexe 

 Completa  Parcial  Total  

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Personal fix         

2006 127 143 24 48 151 191 

2009 147 153 32 55 179 208 

2013 83 86 14 32 97 118 

Personal eventual         

2006 0 2 15 20 15 22 

2009 2 2 18 31 20 33 

2013 3 2 9 22 12 24 

Personal extern         

2006 7 7 12 18 19 25 

2009 3 3 15 25 18 28 

2013 0 0 2 7 2 7 

Personal total         

2006 134 152 50 85 185 237 

2009 151 158 72 119 223 277 

2013 86 88 25 61 111 149 

Font: Estadística de galeries d’art de Catalunya. Departament de Cultura  

Taula 24. Personal de les col·leccions de Catalunya. 2007 
Per dedicació. Per sexe 

  Dones  % Homes % Total % 

Dedicació completa 189 39,1 158 47,9 347 42,7 

Dedicació parcial 294 60,9 172 52,1 466 57,3 

Total 483 100,0 330 100,0 813 100,0 

Font: Estadística de col·leccions de Catalunya. 2007. Departament de Cultura  
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L’estadística sobre personal de col·leccions també proporciona informació sobre la titulació dels 

ocupats (taula 25). Entre les dones, el 50 % són llicenciades i diplomades, el 31 % tenen altres tipus de 

formació i el 13 % són becàries o col·laboradores. Pel que fa a la titulació dels homes, un percentatge 

inferior (el 35 %) són llicenciats o diplomats, però el pes d’altres formacions i dels col·laboradors i 

becaris és superior (35 % i 24 %, respectivament). L’anàlisi comparativa entre ambdós sexes mostra 

una major representativitat de les dones en les titulacions superiors i amb altres formacions, i dels 

homes entre el personal col·laborador i becari (amb un 56 % davant d’un 44 % de les dones). 

6.2.6. Anàlisi de l’ocupació en el sector de les companyies de teatre, dansa i circ 

L’Estadística de companyies de teatre, dansa i circ, corresponent al període 2006-2013, proporciona 

dades sobre l’ocupació en el sector, atenent al sexe i tipus de personal, així com a la seva relació 

contractual. 

Les dades relatives al 2013 posen en relleu una major proporció d’homes treballant en les companyies 

d’arts escèniques catalanes: un 61 % d’homes davant d’un 39 % de dones (taula 26). Per tipus de 

personal, l’ocupació femenina es caracteritza per un predomini del personal artístic (44 %) i de gestió 

(39 %), només el 14 % de les dones ocupades en el sector es dediquen a tasques tècniques. L’ocupació 

masculina es concentra bàsicament en tasques artístiques (47 %) i tècniques (38 %), aquestes últimes 

amb un pes rellevant entre l’ocupació masculina, a diferència del que passava en l’ocupació femenina.  

L’anàlisi comparativa entre sexes mostra, per a l’any 2013, una distribució desigual en gairebé tot 

tipus de personal. Així, els homes (amb un pes del 61 % en l’ocupació general del sector) estan 

especialment sobrerepresentats en els perfils tècnics (81 %), artístics (63 %) i de serveis (60 %). Les 

dones, però, són majoria en les tasques de gestió (68 %) i, tret de les de serveis, en les quals tenen un 

pes del 40 %, en les artístiques i tècniques tenen una representació menor a la seva presència en el 

sector (39 %). 

Taula 25. Personal de les col·leccions de Catalunya. 2007  

Per titulació. Per sexe 

  Dones  % Homes % Total % 

Llicenciats/ades 177 62,8 105 37,2 282 100,0 

Diplomats/ades 63 85,1 11 14,9 74 100,0 

Altre personal format en exercici 150 56,8 114 43,2 264 100,0 

Becaris/àries i col·laboradors/ores 63 44,1 80 55,9 143 100,0 

NS/NC 30 60,0 20 40,0 50 100,0 

Total 483 59,4 330 40,6 813 100,0 

Font: Estadística de col·leccions de Catalunya. 2007. Departament de Cultura 
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Atenent al tipus de relació contractual, l’ocupació en el sector de la producció escènica es caracteritza 

per una forta eventualitat, que arriba a representar el 51 % i el 46 % de l’ocupació masculina i 

femenina respectivament l’any 2013. Al seu torn, els contractes fixos representen el 43 % de 

l’ocupació femenina i el 38 % de l’ocupació masculina. La comparació entre ambdós sexes posa en 

relleu, com en altres característiques del mercat escènic, una forta desigualtat entre homes dones: 

així, aproximadament un 60 % de tots els contractes (fixos, eventuals o externs) van ser signats per 

homes (taula 27).  

Taula 26a. Personal de les companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per sexe 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Artístic 287 416 312 513 237 397 158 268 

Tècnic 82 248 82 254 67 236 50 216 

Gestió i administració 205 109 202 115 208 100 142 66 

Serveis 70 52 58 38 11 11 10 15 
Total 644 825 654 920 523 744 360 565 

Taula 26b. Personal de les companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per sexe. En percentatge 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Artístic 40,8 59,2 37,8 62,2 37,4 62,6 37,1 62,9 

Tècnic 24,8 75,2 24,4 75,6 22,1 77,9 18,8 81,2 

Gestió i administració 65,3 34,7 63,7 36,3 67,5 32,5 68,3 31,7 

Serveis 57,4 42,6 60,4 39,6 50,0 50,0 40,0 60,0 
Total 43,8 56,2 41,6 58,4 41,3 58,7 38,9 61,1 

Font: Estadística d’arts escèniques de Catalunya. Companyies de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 

Taula 27a. Personal de les companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de relació contractual. Per sexe 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Fix 329 409 325 397 262 303 155 212 

Eventual 263 350 249 389 205 323 164 287 

Extern 52 67 80 134 56 118 40 65 
Total 644 826 654 920 523 744 359 564 

Taula 27b. Personal de les companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de relació contractual. Per sexe. En percentatge 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Fix 44,6 55,4 45,0 55,0 46,4 53,6 42,2 57,8 

Eventual 42,9 57,1 39,0 61,0 38,8 61,2 36,4 63,6 

Extern 43,7 56,3 37,4 62,6 32,2 67,8 38,1 61,9 
Total 43,8 56,2 41,6 58,4 41,3 58,7 38,9 61,1 

Font: Estadística d’arts escèniques de Catalunya. Companyies de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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L’anàlisi conjunta, per a l’any 2013, del tipus d’ocupació i relació contractual (taula 28) posa en relleu 

un predomini del personal eventual femení (67 %) i masculí (50 %) entre les ocupacions artístiques. 

Dins d’aquestes, només el 34 % i el 22 % dels contractes masculins i femenins respectivament són 

fixos. L’eventualitat és encara més destacada dins del personal tècnic amb un 65 % i un 76 % dels 

contractes masculins i femenins, respectivament. Només un 26 % del personal tècnic masculí gaudeix 

d’una relació laboral fixa. La situació entre el personal de gestió és, però, diferent, ja que predominen 

els contractes fixos tant entre l’ocupació masculina (84 %) com en la femenina (78 %). En l’àmbit dels 

serveis, aproximadament el 50 % de l’ocupació d’ambdós sexes és indefinida, mentre que el 45 % i el 

34 % dels contractes masculins i femenins, respectivament, són eventuals.  

 

Taula 28. Personal de les companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball . Per relació contractual. Per sexe 

 Fix  Eventual  Extern  Total  

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Personal artístic             

2006 189 101 196 165 31 21 416 287 

2008 170 82 257 185 86 45 513 312 

2010 154 68 172 137 71 32 397 237 

2013 92 35 135 106 41 17 268 158 

Personal tècnic             

2006 99 16 128 50 22 16 248 82 

2008 101 26 113 40 40 16 254 82 

2010 69 15 128 41 39 11 236 67 

2013 57 4 141 38 18 7 216 50 

Personal de gestió             

2006 94 171 7 27 8 7 109 205 

2008 97 167 13 20 6 16 115 202 

2010 77 172 16 24 6 12 100 208 

2013 56 111 5 16 5 14 66 142 

Personal de serveis             

2006 27 41 19 21 6 8 52 70 

2008 28 50 7 5 3 3 38 58 

2010 3 7 6 3 2 1 11 11 

2013 7 5 7 3 1 1 15 10 

Personal total             

2006 409 329 350 263 67 52 826 644 

2008 397 325 389 249 134 80 920 654 

2010 303 262 323 205 118 56 744 523 

2013 212 155 287 164 65 40 564 359 

Font: Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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L’anàlisi temporal al llarg del període 2006-2013 posa en relleu una evolució negativa per a ambdós 

sexes, tot i que amb una incidència superior en el cas de les dones. Així, mentre l’ocupació total dels 

homes experimenta una disminució del 32 %, la de les dones ho fa un 44 %. Atenent al diferent perfil 

professional, el personal de serveis és el que experimenta un major descens de l’ocupació en ambdós 

sexes, que assoleix el 86 % en el cas de les dones i el 72 % en el cas dels homes. Pel que fa a l’ocupació 

femenina, el personal artístic és el que experimenta un major descens (45 %) després del de serveis, 

seguit del tècnic (39 %) i del de gestió (31 %). L’ocupació masculina experimenta descensos inferiors 

en tot tipus de personal, tret del de gestió que disminueix un 39 %. Pel que fa al tipus de contractació, 

el personal fix és el que experimenta una evolució més negativa al llarg dels 7 anys, que és superior en 

el cas de les dones (53 % davant d’un 48 % dels homes). Les dones experimenten també una pitjor 

situació en la resta de relacions contractuals, ja que disminueixen un 38 % les ocupacions eventuals i 

un 22 % els contractes externs.  

L’anàlisi conjunta del tipus de personal i relació contractual (taula 29) mostra un major descens de les 

relacions contractuals fixes entre el personal femení de serveis (88 %), tècnic (72 %) i artístic (65 %), 

seguit del de gestió, que experimenta un descens del 35 % (en aquest únic cas, per sota del descens de 

l’ocupació masculina que se situa en un 40 %). En el cas dels contractes eventuals, l’ocupació 

femenina experimenta també uns descensos més grans, que assoleixen el 85 % en el cas del personal 

de serveis (davant d’un 65 % dels homes), el 40 % en el cas del personal de gestió (davant d’un 32,5 % 

dels homes), el 36 % en el personal artístic (davant d’un 31 %) i el 23 % en el cas del personal tècnic, 

davant d’un increment de l'11 % en el cas del personal masculí. L’ocupació externa de les dones amb 

perfil de gestió és l’única que experimenta un creixement al llarg dels 7 anys considerats, amb un 

increment del 115 % davant d’una disminució del 33 % en el cas dels homes. En la resta de perfils 

professionals, les dones amb contractes externs experimenten decreixements que van des del 17 % en 

el cas del personal artístic al 83 % en el cas del de serveis. 

 

Taula 29. Taxa de variació del personal de les companyies d’arts escèniques de Catalunya. 2006-
2013. Per tipus de treball. Per relació contractual. Per sexe 

 Fix  Eventual  Extern  Total  

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Artístic -51,3 -65,3 -31,3 -35,9 29,6 -17,2 -35,8 -44,9 

Tècnic -42,6 -72,4 10,7 -23,1 -16,5 -54,8 -12,9 -39,1 

Gestió  -40,4 -35,1 -32,5 -39,5 -33,2 114,9 -39,3 -30,8 

Serveis -73,0 -87,8 -64,6 -84,5 -86,7 -83,1 -71,6 -86,3 

Total -48,1 -52,8 -17,8 -37,7 -3,3 -22,1 -31,7 -44,2 

Font: Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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6.2.7. Anàlisi de l’ocupació en el sector de les sales de teatre, dansa i circ 

L’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ corresponent al període 2006-2013, a 

l’igual que la de companyies, proporciona dades sobre l’ocupació en el sector, atenent al sexe i tipus 

de personal, així com a la seva relació contractual. 

Les dades relatives al 2013 posen en relleu una major proporció d’homes treballant en les sales d’arts 

escèniques catalanes: un 55,5 % d’homes davant d’un 44,5 % de dones. Per tipus de personal (taula 

30), gairebé la meitat de les dones ocupades en el sector es dediquen a tasques de gestió (47 %), 

seguides per les de serveis (amb un 25 % de l’ocupació femenina). Les tasques tècniques ocupen 

només el 10 % de les dones del sector. Entre l’ocupació masculina destaca especialment el personal 

dedicat a tasques tècniques (38 %), seguit del personal artístic i de gestió, amb percentatges propers 

al 23 % en ambdós casos.  

L’anàlisi comparativa entre sexes mostra, per a l’any 2013, una distribució desigual en gairebé tot 

tipus de personal. Així, els homes (amb un pes del 55,5 % en l’ocupació general del sector) estan 

especialment sobrerepresentats en els perfils tècnics (83 %) i artístics (60 %), mentre que les dones 

són majoria en les tasques de gestió (62 %) i de serveis (56 %). En els perfils artístics (amb un pes del 

40 %) i tècnics (17 %) les dones tenen una representació menor a la seva presència en el sector 

(44,5 %). 

 

 

Taula 30a. Personal de les sales d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per sexe  

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Artístic 138 191 131 200 134 188 116 176 

Tècnic 86 355 116 381 101 361 61 301 

Gestió 222 146 260 170 322 185 294 182 

Serveis 151 132 153 123 171 148 160 128 
Total 597 824 660 874 728 882 631 787 

Taula 30b. Personal de les sales d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per sexe. En percentatge  

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Artístic 41,9 58,1 39,6 60,4 41,6 58,4 39,7 60,3 

Tècnic 19,5 80,5 23,3 76,7 21,9 78,1 16,9 83,1 

Gestió 60,3 39,7 60,5 39,5 63,5 36,5 61,8 38,2 

Serveis 53,4 46,6 55,4 44,6 53,6 46,4 55,6 44,4 
Total 42,0 58,0 43,0 57,0 45,2 54,8 44,5 55,5 

Font: Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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Atenent al tipus de relació contractual (taula 31), i a diferència del que passava amb el personal 

dedicat a la producció escènica, caracteritzat per una forta eventualitat, en les sales de teatre el 

personal fix representava, l’any 2013, el 78,5 % i el 76,5 % de l’ocupació femenina i masculina, 

respectivament. Aproximadament el 15 % del personal d’ambdós sexes mantenia una relació eventual 

amb les sales.  

La comparació entre ambdós sexes mostra una representació de les dones i els homes entre el 

personal fix i eventual bastant propera a la seva presència en el sector, tot i que desfavorable desigual 

envers les dones tenint en compte el seu pes en el mercat general. 

L’anàlisi conjunta, per a l’any 2013, del tipus d’ocupació i relació contractual (taula 32) posa en relleu 

un predomini del personal fix entre les ocupacions artístiques (amb un 62 % del personal d’ambdós 

sexes). Aproximadament el 35 % de l’ocupació artística en ambdós sexes manté relacions eventuals 

amb els teatres. El caràcter indefinit dels contractes és encara més predominant entre la resta 

d’ocupacions. Així, aquests contractes tenen un pes superior al 90 % entre el personal femení i masculí 

dedicat a les tasques de gestió; proper al 80 % entre el personal tècnic i al 70 % entre el personal de 

serveis. En aquest sentit, la situació contractual d’ambdós col·lectius és bastant millor que entre el 

personal dedicat a la producció escènica, on l’eventualitat era superior, especialment entre el 

personal artístic.  

Taula 31a. Personal de les sales d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de relació contractual. Per sexe 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Fix 391 560 464 639 544 664 496 601 

Eventual 167 195 163 176 144 151 98 115 

Extern 40 70 34 58 41 67 38 70 
Total 598 825 661 873 729 882 632 786 

Taula 31b. Personal de les sales d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de relació contractual. Per sexe. En percentatge 

  2006 2008 2010 2013 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Fix 41,1 58,9 42,1 57,9 45,0 55,0 45,2 54,8 

Eventual 46,1 53,9 48,1 51,9 48,8 51,2 46,0 54,0 

Extern 36,4 63,6 37,0 63,0 38,0 62,0 35,2 64,8 
Total 42,0 58,0 43,1 56,9 45,3 54,7 44,6 55,4 

Font: Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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En termes generals, l’anàlisi temporal al llarg del període 2006-2013 (taula 33) presenta una evolució 

positiva de l’ocupació femenina, amb un augment del 6 %, mentre que l’ocupació masculina 

experimenta un descens del 5 %. Atenent al diferent perfil professional, el personal de gestió és l’únic 

que experimenta un creixement en ambdós sexes, que ascendeix al 32 % en el cas de les dones i al 

24 % en el cas dels homes. L’ocupació femenina també augmenta aproximadament un 6 % entre les 

tasques de serveis. Els perfils que experimenten un descens de l’ocupació en ambdós sexes són els 

artístics i tècnics. Aquesta disminució de l’ocupació que arriba al 8 % i al 15 % en els perfils artístics i 

tècnics, respectivament, en el cas dels homes, es multiplica per dos en el cas de les dones.  

Taula 32. Persones ocupades en els teatres de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per relació contractual. Per sexe 
 Fix  Eventual  Extern  Total  

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Personal artístic             

2006 114 82 69 55 8 2 191 138 

2008 125 83 66 43 10 6 200 131 

2010 137 97 49 35 3 3 188 134 

2013 109 73 59 42 8 2 176 116 

Personal tècnic             

2006 256 42 68 41 31 3 355 86 

2008 290 61 55 45 36 9 381 116 

2010 274 59 48 34 40 8 361 101 

2013 230 49 29 10 42 3 301 61 

Personal de gestió             

2006 123 193 17 27 6 2 146 222 

2008 137 226 29 31 4 3 170 260 

2010 163 285 16 31 5 6 185 322 

2013 170 266 9 24 2 4 182 294 

Personal de serveis             

2006 67 74 41 44 24 33 132 151 

2008 87 94 27 43 10 16 123 153 

2010 90 104 38 44 19 23 148 171 

2013 92 109 18 23 18 29 128 160 

Personal total             

2006 560 391 195 167 70 40 824 598 

2008 639 464 176 163 58 34 874 661 

2010 664 544 151 144 67 41 882 729 

2013 601 496 115 98 70 38 786 632 

Font: Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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Quant al tipus de contractació, destaca l’evolució positiva de les relacions indefinides en ambdós 

sexes, que és especialment superior en el cas de les dones (amb un creixement del 27 % davant d’un 

7 % dels homes).  

L’anàlisi conjunta del tipus de personal i relació contractual mostra com el creixement dels contractes 

indefinits es concentra en els perfils de gestió i de serveis. Així, mentre els primers experimenten un 

creixement del 38 % en ambdós sexes, el personal fix dedicat a tasques de serveis augmenta un 38 % 

en el cas dels homes i un 46,5 % en el cas de les dones. En el cas dels contractes eventuals, l’evolució 

és negativa per a ambdós col·lectius i per a tots els perfils de treballadors, i aquest descens és superior 

en el cas dels homes en els perfils de gestió i de serveis, i en les dones en les activitats artístiques i 

tècniques. Per últim, quant a la contractació externa, cal destacar l’augment del personal femení 

dedicat a tasques artístiques (16,5 %) i de gestió (107 %), així com el del masculí de perfil més tècnic 

(34 %). 

6.2.8. Anàlisi de l’ocupació en el sector audiovisual 

Les darreres dades sobre ocupació en el sector audiovisual, relatives a l’any 2013, mostren una major 

proporció d’homes ocupats en el sector: un 59 % davant d’un 41 % de dones. L’anàlisi més detallada 

dins de cada sexe mostra un percentatge superior de dones assalariades (d'un 96 % davant d’un 92 % 

d’homes). Atenent al tipus de relació contractual dins del treball assalariat, el percentatge de dones 

amb contractes fixos (70 %) és lleugerament inferior al dels homes, que ascendeix al 74,5 %. 

L’anàlisi comparativa entre ambdós sexes mostra una forta desigualtat: així, del total d’assalariats, 

l’any 2013, un 58 % eren homes i un 42 %, dones. Dins d’aquest personal assalariat, el 59 % dels 

contractes fixos corresponien a homes i el 41 %, a dones. L’eventualitat, tot i tenir un pes superior en 

els homes (54 %), té una clara sobrerepresentativitat en les dones (que amb un percentatge del 46 % 

supera en cinc punts la seva participació en el sector). Per últim, cal també esmentar que per cada 

treballadora no assalariada hi ha gairebé tres treballadors no assalariats, el que posa de manifest una 

major aversió de les dones cap al risc, l’emprenedoria i el treball no estable. 

Taula 38. Taxa de variació del personal de les sales d’arts escèniques de Catalunya. 2006-2013 
Per tipus de treball. Per relació contractual. Per sexe 

 Fix  Eventual  Extern  Total  

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Artístic -4,5 -10,7 -15,2 -24,0 -0,9 16,5 -8,2 -15,7 

Tècnic -10,2 15,5 -57,5 -76,2 34,1 -20,6 -15,4 -29,2 

Gestió 38,2 37,5 -45,1 -12,3 -61,0 107,0 24,2 32,1 

Serveis 38,1 46,5 -56,7 -48,9 -25,6 -10,8 -3,7 6,2 

Total 7,4 26,8 -41,3 -41,5 0,8 -4,5 -4,8 5,7 

Font: Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ. 2006-2013. Departament de Cultura 
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L’evolució temporal al llarg del període 2010-2013 mostra un empitjorament en gairebé tots els 

indicadors i per a ambdós col·lectius, tot i que més intens en el cas de les dones. Així, mentre que 

l’ocupació dels homes disminueix un 2,4 %, la de les dones ho fa un 13 %. Pel que fa a l’ocupació 

assalariada, mentre que els homes experimenten un lleu creixement (0,5 %), les dones experimenten 

un decreixement del 12 %. Les condicions de l’ocupació assalariada, però, empitjoren al llarg del 

període per als dos col·lectius: així, mentre que la contractació fixa disminueix un 19 % i l’eventualitat 

puja un 9 % en el cas de les dones, en el dels homes, si bé els contractes fixos disminueixen menys que 

en les dones (6 %), la pujada de l’eventualitat en la contractació és molt més elevada (25 %). El treball 

no assalariat també experimenta una evolució negativa en ambdós col·lectius, que és superior en el 

cas de les dones (30 % davant d’un 26,5 % de les dones).  

6.3. Anàlisi de l’ocupació cultural des d’una perspectiva comparada 

A continuació, s’inclou informació sobre el mercat laboral de les dones en els sectors culturals a 

Espanya i Europa. Tot i que les dades disponibles no són directament comparables, atès el diferent 

mètode de recollida i explotació d'aquestes, sí que permeten una aproximació comparativa de la 

situació del mercat laboral català en relació amb dos mercats propers, com són l’espanyol i l’europeu. 

Taula 34. Ocupació dels serveis audiovisuals a Catalunya. 2010-2013 
Per sexe.   

  2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Ocupats 12.383 100,0 12.749 100,0 13.217 100,0 11.503 100,0 

Dones 5.456 44,1 5.118 40,1 5.361 40,6 4.744 41,2 

Homes 6.927 55,9 7.631 59,9 7.856 59,4 6.759 58,8 

Assalariats 11.350 100,0 11.616 100,0 11.999 100,0 10.755 100,0 

Dones 5.167 45,5 4.956 42,7 5.069 42,2 4.543 42,2 

Homes 6.183 54,5 6.660 57,3 6.930 57,8 6.212 57,8 

Assalariats fixos 8.840 100,0 8.937 100,0 8.162 100,0 7.815 100,0 

Dones 3.928 44,4 3.659 40,9 3.375 41,4 3.189 40,8 

Homes 4.912 55,6 5.278 59,1 4.787 58,6 4.626 59,2 

Assalariats eventuals 2.510 100,0 2.681 100,0 3.837 100,0 2.940 100,0 

Dones 1.239 49,4 1.298 48,4 1.694 44,1 1.354 46,1 

Homes 1.271 50,6 1.383 51,6 2.143 55,9 1.586 53,9 

No assalariats 1.033 100,0 1.133 100,0 1.217 100,0 748 100,0 

Dones 289 28,0 162 14,3 292 24,0 201 26,9 

Homes 744 72,0 971 85,7 925 76,0 547 73,1 

Font: Estadística de l’audiovisual a Catalunya. Institut d’Estadística de Catalunya  
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6.3.1. Anàlisi de l’ocupació cultural a Espanya 

Tal com mostra la taula 35, l’any 2014, les dones representaven el 45,6 % de l’ocupació en el sector, 

gairebé dos punts percentuals més que a Catalunya (43,8 %). 

L’evolució temporal a Espanya al llarg del període 2011-2014 mostra una disminució de l’ocupació de 

les dones (2,3 %), mentre que els homes experimenten un augment del 3,4 %. En sentit contrari i per 

al mateix període, l’ocupació femenina a Catalunya augmenta un 4,7 % davant d’una disminució de 

l’ocupació dels homes del 5,5 %. 

A partir d’aquestes dades, no estrictament comparables, com es comentava a l’inici d’aquest apartat, 

es pot veure com el pes de l’ocupació cultural catalana s’aproxima al 30 % del total espanyol. L’anàlisi 

per sexes mostra un pes de les dones ocupades catalanes, l’any 2014, del 34 % davant d’un 29 % dels 

homes. Pel que fa a l’evolució al llarg del període 2011-2014, s’observa una tendència diferent per a 

ambdós col·lectius. Així, mentre que la representativitat de les dones augmenta 2,3 punts percentuals, 

la dels homes disminueix 2,7 punts. 

6.3.2. Anàlisi de l’ocupació cultural a la Unió Europea 

Eurostat proporciona dades sobre ocupació cultural en les quals s’inclouen els individus que treballen 

en una activitat econòmica relacionada amb la cultura (Classificació NACE Rev. 2), sense tenir en 

compte la seva ocupació, així com tots aquells que tenen una ocupació relacionada amb la cultura 

(Classificació ISCO-08) independentment de l’activitat econòmica que desenvolupin. 

Taula 35. Indicadors sobre ocupació cultural a Espanya. 2011-2014 
Taxa de variació. Per sexe 

  2011 2012 2013 2014 Var. 2011-14 

Valors absoluts (en milers) 
Homes 297,9 278,9 293,1 307,9 3,4 
Dones 208,7 199,9 192,2 203,8 -2,3 
En % del total d'ocupació 
Homes 2,9 2,9 3,1 3,3 0,4 
Dones 2,5 2,5 2,5 2,6 0,1 
Distribució percentual 
Homes 58,8 58,2 60,4 60,2 1,4 
Dones 41,2 41,8 39,6 39,8 -1,4 
Distribució percentual de l'ocupació total 
Homes 55,1 54,5 54,4 54,4 -0,7 
Dones 44,9 45,5 45,6 45,6 0,7 

Nota: Explotació EPA CNAE 2009 i CNO 2011. Cens 2011. Mitjanes anuals. 
Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (diversos anys). CULTURAbase 
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Les dades sobre població ocupada en el sector cultural a Catalunya, explotades per Idescat, 

consideren que el sector d’activitat de la població ocupada el determina l’activitat principal de 

l’establiment on treballa la persona ocupada i no l’ocupació específica d’aquella persona. Així, tot i la 

revisió l’any 2014 de la delimitació de les activitats que formen part del sector cultural, és possible que 

les dades sobre ocupació cultural proporcionades per Eurostat i Idescat no siguin del tot comparables. 

Tot i així s’ha volgut fer una anàlisi comparativa exploratòria de la situació catalana respecte a Europa. 

Per a aquesta anàlisi s’ha escollit el període 2010-2014 i les dades relatives al pes de la població 

ocupada femenina i masculina en el sector cultural respecte al total de l’ocupació, així com la 

representació de dones i homes ocupats en el sector cultural. 

Pel que fa al primer indicador, el pes de la població ocupada en activitats culturals respecte al total 

d’ocupació, la taula 35 mostra una participació lleugerament superior de les dones al llarg de tot el 

període a l’Europa dels 28. L’anàlisi més detallada per països posa en relleu com l’ocupació de les 

dones en el sector cultural té un pes superior a la dels homes en l’economia de diversos països 

nòrdics, com Dinamarca, Suècia i Finlàndia, però també en les repúbliques bàltiques (Estònia, Letònia i 

Lituània) i moltes economies de l’est. La situació inversa es presenta a Espanya i Catalunya on el pes 

de l’ocupació cultural dels homes en l’ocupació total del país és superior al de les dones. Tot i així cal 

destacar que Catalunya, amb les dades utilitzades per a aquesta anàlisi, comparteix amb els països 

nòrdics, les repúbliques bàltiques i també Luxemburg unes taxes elevades de participació de les dones 

en el sector cultural amb relació al total de l’ocupació, que superen en molts casos el 4 %. 
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Pel que fa al segon indicador, tal com mostra la taula 37, a l’Europa dels 28 hi ha un predomini d’ho-

mes ocupats en el sector cultural. Així, l’any 2014, aquests representaven el 53,3 % de la població ocu-

pada davant d’un 46,7 % de les dones. L’anàlisi per països posa en relleu com Catalunya i també Espa-

nya es troben per sota de la mitjana de la Unió Europea al llarg dels cinc anys considerats. La situació a 

Catalunya es podria explicar parcialment per la diferent delimitació conceptual que fa que les dades 

no siguin directament comparables. Quant a la resta de països, a l’igual que en la taula anterior, les 

repúbliques bàltiques (Letònia, Lituània i Estònia) presenten al llarg de tot el període un predomini de 

dones en el sector cultural. Així, l’any 2014 les dones representaven entre el 64 i el 67 % de la població 

ocupada en l’àmbit cultural en aquests tres països bàltics. El pes de les dones en el sector cultural 

també és predominant al llarg de tots els anys considerats en tres països de l’Europa oriental (Polònia, 

Bulgària i Romania) i a Dinamarca. 

Taula 36. Pes de l’ocupació cultural respecte al total d’ocupació a la Unió Europea. 2010-2014  

Per sexe 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

UE-28 2,6 2,5 2,7 2,6 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8 
Alemanya 2,8 2,7 2,6 2,6 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 
Àustria 2,7 3,0 2,9 3,2 3,3 3,1 3,2 3,4 2,8 3,4 
Bèlgica 2,3 2,4 2,7 2,9 3,0 3,2 2,8 3,2 3,1 3,1 
Bulgària 2,7 1,9 2,4 1,8 2,4 1,9 2,6 1,7 2,6 1,7 
Catalunya 4,7 5,9 4,5 5,5 4,2 5,2 4,5 5,4 4,8 5,6 
Croàcia 2,2 2,2 2,6 2,3 2,9 2,5 2,7 2,6 3,1 2,3 
Dinamarca 3,5 2,9 4,2 3,3 4,4 3,3 4,3 3,5 4,2 3,5 
Eslovàquia 2,3 2,5 2,4 1,7 2,3 1,7 1,9 1,6 2,2 1,9 
Eslovènia 3,2 2,5 4,0 2,7 4,0 3,5 4,2 3,7 3,9 3,4 
Espanya 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3 2,6 
Estònia 4,6 2,6 5,4 2,4 5,7 2,7 5,3 3,0 4,5 2,4 
Finlàndia 3,9 3,7 4,3 4,0 4,4 3,6 4,2 3,4 4,4 3,5 
França 1,9 2,3 2,5 3,0 2,7 2,8 2,7 3,0 2,6 3,0 
Grècia 1,9 1,9 2,4 1,9 2,5 2,3 2,6 2,4 2,4 2,2 
Holanda 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 3,8 3,8 4,0 3,7 4,0 
Hongria 2,7 2,6 2,9 2,9 3,2 2,8 3,1 2,9 2,8 2,6 
Irlanda 3,0 2,9 2,8 2,5 2,5 2,6 2,7 2,5 2,7 2,6 
Itàlia 2,5 2,3 2,8 2,5 3,0 2,6 2,9 2,6 2,9 2,5 
Letònia 4,2 2,0 3,8 1,9 3,9 2,0 4,2 2,1 4,3 2,1 
Lituània 3,6 1,9 3,8 2,0 3,9 2,0 3,9 2,2 4,1 2,2 
Luxemburg 3,9 3,5 4,7 4,1 5,3 4,1 5,2 3,9 5,9 4,6 
Malta 1,8 2,6 1,9 2,9 2,0 3,0 2,4 2,8 2,5 3,1 
Polònia 2,5 1,7 2,7 2,1 2,7 2,1 2,8 2,1 3,1 2,1 
Portugal 2,3 2,0 2,1 1,8 2,1 2,1 2,0 2,2 2,3 2,2 
Regne Unit 3,1 3,3 3,0 3,3 3,1 3,5 3,3 3,6 3,1 3,8 
Rep. Txeca 3,1 2,5 3,1 2,4 3,2 2,5 3,3 2,6 3,3 2,7 
Romania 1,3 0,9 1,2 1,0 1,5 0,9 1,2 0,8 1,4 1,0 
Suècia 3,6 3,4 4,2 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 3,8 

Xipre 2,2 2,6 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,7 2,2 2,5 

Font: Cultural Employment. Eurostat 
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Al llarg del període 2010-2014, l’ocupació de les dones a la Unió Europea experimenta una evolució 

lleugerament més positiva que la dels homes, amb un creixement del 14,2 % davant d’un 13,9 % dels 

homes. La tendència a Espanya és bastant similar a la mitjana europea pel que fa a l’ocupació dels 

homes (amb un creixement del 13,6 %), però molt inferior pel que fa a les dones, amb un creixement 

de tan sols el 7,4 %. A Catalunya, com vèiem a la taula 2 d’aquest treball, la situació és prou diferent, 

amb una disminució de l’ocupació masculina del 15 % i un lleuger increment (0,4 %) de la femenina. 

Pel que fa a la resta de països, no s’observen patrons comuns de comportament ni una tendència clara 

diferenciada per col·lectius ni països pel que fa als efectes de la crisi en el mercat d’ocupació cultural. 

 

Taula 37. Ocupació cultural a la Unió Europea. 2010-2014 
Per sexe. En percentatge  

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

UE-28 46,6 53,4 46,3 53,7 46,8 53,2 46,7 53,3 46,7 53,3 
Alemanya 46,9 53,1 45,9 54,1 46,8 53,2 46,9 53,1 47,8 52,2 
Àustria 43,4 56,6 43,7 56,3 48,7 51,4 45,5 54,5 42,0 58,0 
Bèlgica 44,9 55,1 43,8 56,3 44,1 55,9 43,1 56,9 46,3 53,7 
Bulgària 55,9 44,1 54,3 45,7 53,6 46,4 57,3 42,9 56,7 43,3 
Catalunya 39,8 60,2 41,3 58,7 41,5 58,5 42,3 57,7 43,8 56,2 
Croàcia 46,4 53,6 48,0 52,0 49,5 50,7 46,9 53,1 54,1 45,9 
Dinamarca 52,2 47,8 53,5 46,5 54,1 45,9 52,7 47,3 52,4 47,7 
Eslovàquia 42,3 57,7 53,0 47,0 52,4 47,8 47,5 52,5 48,0 51,8 
Eslovènia 51,6 48,4 55,8 44,2 49,3 50,7 48,5 51,5 48,6 51,7 
Espanya 44,3 55,7 43,6 56,4 44,6 55,4 44,0 56,0 42,9 57,1 
Estònia 65,4 35,1 69,1 30,9 67,8 32,2 63,2 37,2 63,7 36,3 
Finlàndia 50,2 49,8 50,5 49,5 53,9 46,1 53,9 46,1 54,6 45,4 
França 43,0 56,9 43,0 57,0 46,0 54,0 45,7 54,3 44,6 55,4 
Grècia 40,5 59,5 46,8 53,2 43,3 56,7 43,5 56,6 43,0 57,0 
Holanda 45,7 54,4 45,0 55,0 43,7 56,3 45,3 54,7 43,6 56,4 
Hongria 47,3 52,6 46,8 53,3 49,9 50,2 47,9 52,1 47,3 52,7 
Irlanda 47,5 52,5 48,8 51,2 45,3 54,7 48,0 52,0 46,7 53,3 
Itàlia 42,8 57,2 44,3 55,7 44,5 55,5 44,1 55,9 45,3 54,7 
Letònia 70,1 29,9 67,9 32,1 67,0 33,3 67,0 33,0 67,1 32,9 
Lituània 67,3 33,0 66,8 33,2 68,0 32,3 65,1 34,9 65,6 34,4 
Luxemburg 46,3 53,7 46,9 53,1 50,0 50,0 51,4 48,6 51,2 48,8 
Malta 26,3 73,7 25,6 74,4 28,9 73,3 34,0 66,0 34,6 65,4 
Polònia 54,0 46,1 50,2 49,8 50,8 49,2 51,5 48,5 54,0 45,9 
Portugal 51,4 48,6 51,2 48,8 48,9 51,1 46,4 53,6 49,4 50,6 
Regne Unit 45,5 54,5 44,4 55,6 43,3 56,7 44,3 55,7 42,3 57,6 
Rep. Txeca 48,2 51,7 49,5 50,5 49,4 50,6 49,8 50,2 48,6 51,4 
Romania 52,1 47,9 51,0 49,0 57,7 42,2 52,7 47,3 51,5 48,5 
Suècia 48,6 51,4 49,1 50,9 47,4 52,5 47,8 52,2 51,3 48,7 

Xipre 43,8 56,3 49,5 50,5 46,7 53,3 44,7 55,3 45,3 54,7 

Font: Cultural Employment. Eurostat 
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7. Conclusions 

Aquest treball ha proporcionat una primera mirada a la participació de les dones en el mercat de 

treball cultural a Catalunya. A partir de fonts estadístiques diverses, publicades individualment, s’ha 

aconseguit tenir una anàlisi global que ens ha permès identificar el paper de les dones en el sector de 

la cultura. 

Un repàs als objectius que es plantejaven a l’inici d’aquest treball permet veure quins són els trets 

característics d’aquest mercat. En concret, l’anàlisi ha posat en relleu com: 

 En termes generals, les dones són minoria en el mercat de treball cultural català. L’any 2014, 

aquestes representaven, doncs, el 44 % de la població activa i ocupada i tenien una taxa d’atur 

superior a la dels homes (8,7 % versus 6,9 %). 

 Aquesta desigualtat en la incorporació al mercat de treball (segregació laboral) queda encara 

més palesa si les xifres es comparen amb la participació de les dones en el mercat de treball 

català. Així, l’any 2014, les dones representaven el 47 % de la població activa i ocupada 

catalana. Tot i que la taxa d’atur femení és molt més elevada en el conjunt de l’economia 

catalana (20 % i lleugerament inferior a la dels homes, 20,7 %), la menor taxa d’atur de les 

dones en el sector cultural es podria explicar pel fet que aquestes, en moments de recessió 

econòmica, s'incorporen menys al mercat laboral i també s'hi mantenen menys.  

 En termes generals, la crisi econòmica en el sector cultural ha afectat menys les dones que els 

homes. Les grans magnituds del mercat de treball referides al període 2010-2014 no recullen 

els anys inicials de la crisi econòmica, però sí que han permès veure quina ha estat la tendència 

en aquests darrers cinc anys. Al llarg d’aquest període tot i que ha disminuït la població activa 

femenina (2,5 %) i l’ocupada ha augmentat només un 0,4 %, l’evolució del mercat de treball 

masculí ha estat més negativa, amb disminucions properes al 15 % en ambdues magnituds. De 

manera similar, mentre que la taxa d’atur entre les dones ha disminuït 2,7 punts percentuals, la 

dels homes ha augmentat 0,7 punts. D’aquí que la representativitat de les dones en el mercat 

de treball cultural hagi millorat en els darrers cinc anys. 

Aquesta millora relativa de les dones en el sector cultural coincideix amb una millora també de 

la representativitat de les dones en el mercat de treball català propiciada bàsicament per una 

pitjor evolució de tots els indicadors de l’ocupació masculina. 
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 L’ocupació de les dones en el mercat cultural presenta trets característics diferenciats 

depenent del sector. Tal com mostra la taula 38, la presència de dones entre els artistes que 

exposen en galeries d’art (37,5 %), el personal ocupat en la producció escènica (38,9 %) i en el 

sector audiovisual (40,6 %) és inferior a la seva representativitat global en el mercat cultural 

(43,8 %). A l’extrem contrari, les dones són majoria en les administracions autonòmica i local, 

amb una participació que oscil·la entre el 58,3 % dels organismes autònoms dependents del 

Departament de Cultura i el 64,4 % de les administracions locals. També són majoria en sectors 

tradicionalment feminitzats, amb estudis majoritàriament cursats per dones, com són 

l’arxivístic, el de les col·leccions i el de les galeries d’art. En tots aquests casos la participació es 

troba al voltant del 58 %, 14 punts percentuals per damunt de la participació de les dones en el 

mercat cultural. 

Tot i el caràcter parcial de les dades, ja que no s'hi inclouen tots els sectors culturals —en 

especial, els més industrialitzats, tret de l’audiovisual, amb un major pes dins l’ocupació 

cultural—, cal assenyalar com, en nombres absoluts, les professionals de la cultura es 

concentren en l’Administració pública i el sector audiovisual. En relació amb els homes, les 

dones tendeixen a distribuir-se en aquells sectors culturals que tradicionalment s’han 

considerat més feminitzats, com ara les administracions públiques o el personal de galeries o 

col·leccions. Això dóna lloc, per tant, a situacions de segregació horitzontal en les quals la 

distribució de dones entre les diferents activitats s’allunya de la igualtat. 

 

Taula 38. Ocupació en el sector de la cultura a Catalunya. 2013 
Per sectors. Per sexe 

  Dones % Homes % Total % 

Administracions públiques             
Departament de Cultura 523 62,4 315 37,6 838 100,0 
Organismes autònoms 151 58,3 108 41,7 259 100,0 
Administracions locals 3.034 64,4 1.675 35,6 4.709 100,0 
Associacions culturals             
Ocupació remunerada 1.153 50,8 1.117 49,2 2.270 100,0 
Ocupació voluntària 22.938 46,8 26.124 53,2 49.062 100,0 
Arxius 618 58,5 439 41,5 1.057 100,0 
Galeries d'art             
Artistes 1.345 37,5 2.242 62,5 3.587 100,0 
Personal 149 57,3 111 42,7 260 100,0 
Col·leccions** 483 59,4 330 40,6 813 100,0 
Companyies d’arts escèniques 360 38,9 565 61,1 925 100,0 
Sales d’arts escèniques 631 44,5 787 55,5 1.418 100,0 
Audiovisual*** 5.361 40,6 7.856 59,4 13.217 100,0 

Sector de la cultura**** 68.600 43,8 88.100 56,2 156.700 100,0 

Notes: * Dades de personal actiu al novembre de 2014; ** dades corresponents al 2007; *** dades corresponents al 
2012; **** dades corresponents a la globalitat del sector que no es corresponen, per tant, amb la suma de les rúbriques 
anteriors. 
Font: Elaboració pròpia. 
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 Les contractacions eventuals són més freqüents entre les dones ocupades al sector cultural 

català. Tal com mostra la taula 39, gran part de l’eventualitat de l’ocupació a les 

administracions públiques i a les galeries art recau sobre les dones. En els sectors de la 

producció i l'exhibició escènica tot i que els homes són majoria entre les contractacions 

eventuals, el seu pes s’equipara bastant a la seva representativitat en el sector. 

En el cas de les administracions públiques i el personal de les galeries d’art tot i el predomini de 

dones entre la contractació fixa, la seva participació en aquests contractes és inferior a la seva 

representativitat en cadascun d’aquests sectors. 

 Les dedicacions parcials són més freqüents entre les dones ocupades al sector cultural català. 

En aquells sectors en els quals les dades permeten distingir entre els diferents tipus de jornada 

s’observa (taula 40) una major representació de les dones entre les dedicacions parcials, que és 

especialment rellevant en el cas del personal de les galeries d’art i de les col·leccions. 

Si bé aquesta és una característica general del mercat de treball espanyol i català que durant 

molt de temps s’ha justificat per la major cura que les dones tenen dels fills o de les persones 

grans al seu càrrec o bé per altres obligacions familiars, sí que és cert també que amb la crisi 

molts d’aquests contractes a temps parcial tenen un caràcter involuntari i s'accepten quan no 

s'ha pogut trobar un treball a temps complet. 

La major eventualitat dels contractes a la qual es feia referència en el punt anterior més el 

predomini de dedicacions parcials deriven, doncs, en una major precarització del treball que 

desenvolupen les dones en el sector cultural català. 

 

 

Taula 39. Ocupació en el sector de la cultura a Catalunya. 2013 
Per sectors. Per relació contractual. Per sexe En percentatge 

  Fix Eventual Extern 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Administracions públiques             
Departament de Cultura* 58,8 41,2 78,6 21,4  -  - 
Organismes autònoms* 57,6 42,4 61,7 38,3  - -  
Galeries d'art             
Personal 54,9 45,1 66,7 33,3 77,8 22,2 
Companyies d’arts escèniques 42,2 57,8 36,4 63,6 38,1 61,9 
Sales d’arts escèniques 45,2 54,8 46,0 54,0 35,2 64,8 

Notes: * Dades de personal actiu al novembre de 2014; ** dades corresponents al 2007; *** dades corresponents al 
2012; **** dades corresponents a la globalitat del sector que no es corresponen, per tant, amb la suma de les rúbriques 
anteriors. 
Font: Elaboració pròpia. 
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 Els llocs de direcció acostumen a estar ocupats per homes. Tal com mostra la taula 41 

predominen els llocs de direcció ocupats per homes. En el Departament de Cultura, per 

exemple, tot i que les dones són majoria entre el seu personal actiu (62,4 %), aquestes ocupen 

només un 43 % dels llocs de direcció. El mateix passa en el tercer sector cultural on el pes de les 

dones en la direcció és molt inferior a la seva representativitat en el sector. Així doncs, a l’igual 

que en altres sectors de la nostra economia, les dones acostumen a concentrar-se en les 

categories professionals més baixes, i tenen més dificultats que els homes per promocionar-se 

de manera que es produeixen problemes de discriminació i, per tant, situacions de segregació 

vertical. 

En el cas concret de l’Administració pública, cal assenyalar que molt probablement l’accés a 

llocs de poder acostuma a ser més fàcil que en altres àrees culturals on la presència de dones és 

molt més reduïda (UNESCO, 2014).  

 

Taula 40. Ocupació en el sector de la cultura a Catalunya. 2013 
Per sectors. Per dedicació. Per sexe. En percentatge  

  Completa Parcial Puntual 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Associacions culturals             
Ocupació remunerada 49,8 50,2 52,0 48,0 46,9 53,1 
Ocupació voluntària 47,5 52,5 42,5 57,5 47,6 52,4 
Arxius 59,7 40,3 55,8 44,2  -  - 
Galeries d'art             
Personal 50,6 49,4 70,9 29,1  -  - 
Col·leccions* 54,5 45,5 63,1 36,9  -  - 

Nota: *Dades referides al 2007. 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 41. Ocupació en el sector de la cultura a Catalunya. 2013 
Per sectors. Per funcions. Per sexe. En percentatge  

  Artístic Tècnic Gestió / Adm. Directiu 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Administracions públiques                 

Departament de Cultura*  -  -  -  -  -  - 42,9 57,1 

Organismes autònoms*  -  -  -  -  -  - 100,0 0,0 

Administracions locals  -  - 63,9 36,1 74,8 25,2  -  - 

Associacions culturals                 

Ocupació remunerada  -  - 40,5 59,5 79,9 20,1 30,6 69,4 

Ocupació voluntària  -  - 47,8 52,2 51,3 48,7 40,2 59,8 

Arxius  -  - 75,0 25,0 62,0 38,0  -  - 

Companyies d’arts escèniques 37,1 62,9 18,8 81,2 68,3 31,7  -  - 
Sales d’arts escèniques 39,7 60,3 16,9 83,1 61,8 38,2  -  - 

Notes: * Dades de personal actiu al novembre de 2014. Dins del personal directiu s’inclouen només els alts càrrecs 
(conseller/a, secretaria general, direccions generals). 
Font: Elaboració pròpia. 
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 Les dones acostumen a desenvolupar tasques de gestió i administratives, i els homes tasques 

de perfil més tècnic. La taula 41 també mostra com les dones són majoria entre els perfils de 

gestió de tots els sectors per als quals es disposa de dades. Aquesta major participació de les 

dones en les tasques de gestió i administratives és molt superior a la seva representativitat en el 

sector. En l’altre extrem, els homes acostumen a ocupar perfils més tècnics, especialment en el 

sector de la producció i l'exhibició escènica, però també en el tercer sector cultural. 

Excepcionalment, en sectors amb una forta presència femenina, com són l’Administració local i 

els arxius, les dones són també majoria en el desenvolupament de tasques tècniques. 

Pel que fa als perfils més artístics, la participació dels homes acostuma a ser superior a la seva 

representativitat en el sector. Això passa tant en el sector de la producció com en el de 

l’exhibició escènica on la participació masculina ascendeix al 63 % i el 60 % respectivament, 

mentre que la seva representativitat en el sector és del 61 % i el 55,5 %, respectivament. 

Les dades posen en relleu, doncs, una certa identificació dels homes i de les dones amb unes 

tasques específiques que, en ocasions, porten a pensar en la feminització i la masculinització de 

determinats llocs de treball. 

 El mercat de treball cultural a Catalunya presenta majors desigualtats que l’espanyol i 

l’europeu. Malgrat que les dades no són estrictament comparables, l’exercici exploratori ha 

mostrat una menor ocupació de les dones en el mercat cultural català (43,8 % l’any 2014) quan 

aquest es compara amb Espanya, on la participació l’any 2014 era del 45,6 %, i amb l’Europa 

dels 28, amb una ocupació cultural femenina del 46,7 %. 

L’evolució al llarg dels darrers cinc anys també difereix entre Catalunya i els altres dos mercats. 

Així mentre que l’ocupació, tant femenina com masculina, augmenta en els mercats culturals 

espanyol i europeu, l’ocupació cultural a Catalunya experimenta només un lleuger increment 

pel que fa a les dones (0,4 %) i un descens en el cas dels homes (15 %), fet que millora la posició 

relativa de les dones en el mercat cultural català. 

L’anàlisi anterior ha permès, doncs, veure quins són els temes clau i les possibles tendències que es 

poden donar en un futur. A l’igual que en altres sectors de la nostra economia, tot i la forta presència 

de dones que han estudiat i que continuen estudiant per ser professionals de la cultura, el mercat de 

treball no és capaç d’incorporar-les totes ni d’oferir-los les mateixes oportunitats que als homes per 

tal de prosperar en les seves carreres professionals. Tot i els avenços legals i les estratègies polítiques 

en aquest àmbit, encara resta pendent el repte de l’aplicació efectiva de la igualtat entre dones i 

homes. Per tal d’avançar cap a aquesta igualtat i lluitar contra les discriminacions (directes o 

indirectes) continua sent necessària la intervenció pública i en concret: 
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 Cal poder disposar d’un diagnòstic acurat de la situació actual que permeti fixar objectius i 

polítiques a mitjà i a llarg termini. Per això, cal comptar amb dades regulars i fiables que 

permetin fer un seguiment de la participació de les dones en el mercat de treball cultural. En 

aquesta recollida de dades, cal completar els indicadors quantitatius amb el desenvolupament 

d’indicadors qualitatius que permetin conèixer millor les diferències en els rols socials, les 

condicions i les aspiracions, per exemple, de dones i homes. Cal també que aquestes dades 

abastin tots els sectors culturals i que introdueixin en la mesura que sigui possible la perspectiva 

de gènere, a més de la variable sexe. Aquest punt de partida permetria mesurar l’impacte de les 

polítiques més igualadores que es poguessin portar a terme en el mercat laboral. 

 En un sentit pràctic, cal experimentar amb nous models de gestió a les organitzacions i 

equipaments culturals que permetin canviar les cultures organitzatives i desenvolupar una mà 

d’obra més igual i alhora més diversa (Arts Council of England, 2014). En aquest sentit, cal 

incorporar formes de treball més flexibles que facilitin la conciliació entre la vida professional, 

personal i familiar, així com l’eradicació de biaixos (implícits) de gènere que dificulten la 

incorporació, però sobretot la promoció de les dones als llocs de més responsabilitat.  

 Més enllà de la millora en les tradicionals magnituds que caracteritzen l’ocupació de les dones 

en el sector cultural (taxes d’ocupació i d’atur, tipus de dedicació i relacions contractuals, entre 

d’altres), cal avançar en aspectes relacionats amb la visibilitat, per exemple, de les seves obres, 

amb l’accés a reconeixements, premis i ajuts, o amb la seva participació en comitès de selecció, 

jurats, etc. 

 En un sentit més general, i tal i com es reclama a instàncies europees, però també estatals i 

nacionals, cal plantejar la conciliació entre la vida laboral i la personal i familiar com una eina 

clau i necessària per incrementar els nivells d’ocupació femenina i per pal·liar les diferents 

desigualtats de gènere presents en el mercat de treball. 

 

8. Perspectives de futur 

Pel que fa a l’anàlisi del mercat de treball cultural a Catalunya, a l’igual que en altres països del nostre 

entorn, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes no acaba de ser del tot efectiva. Si es tenen en 

compte les xifres d’alumnes matriculades i titulades en graus de les branques d’arts i humanitats a 

Catalunya (64 % i 68 % respectivament durant el curs 2013-2014), la desigualtat d’oportunitats a 

l’hora d’incorporar-se i aconseguir promocionar-se en el sector cultural és encara més patent. 
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Tot i que la crisi econòmica sembla haver afectat menys les professionals de la cultura a Catalunya sí 

que és cert que tradicionalment les dones acostumen a incorporar-se al mercat laboral i, per tant, a 

esdevenir població activa, en els moments de bonança econòmica, i a sortir-ne en moments de 

recessió, la qual cosa provoca la seva desaparició de les estadístiques. 

Atès que aquesta situació del mercat de treball cultural no és llunyana a la d’altres mercats de treball, 

les receptes que es poden aplicar a altres sectors són igualment aplicables aquí. En aquest sentit, 

difícilment el mercat de treball cultural esdevindrà més igualitari per la simple inèrcia del seu 

funcionament. Tot i que s'hi puguin produir millores, aquestes són massa petites i lentes, i es fa 

necessària la implicació de les administracions, però també dels agents socials perquè aquesta situació 

de desigualtat envers les dones pugui fer un gir. Sense polítiques efectives difícilment es podran 

produir canvis per millorar en la lenta incorporació de les dones en el mercat de treball i en l'encara 

més lenta progressió als llocs de decisió. En aquest sentit, la Llei 17/2015 pot suposar un progrés si les 

mesures específiques que es proposen per tal de garantir la igualtat de dones i homes en l’accés al 

treball, en la promoció professional i les condicions de treball es porten a terme, així com aquelles 

referides específicament al sector cultural. 

Des d’una perspectiva més instrumental, fer una anàlisi global sobre la situació de les dones en el 

mercat de la cultura a Catalunya ha permès evidenciar, per una banda, que no sempre la variable sexe 

s’inclou a les estadístiques, enquestes i recollides de dades que es porten a terme i que, en ocasions, 

les dades publicades en pàgines oficials no introdueixen aquesta variable tot i haver estat recollida. 

Per l’altra, manca el desenvolupament d’indicadors estadístics que millorin el coneixement de les 

diferències en els rols socials, les necessitats, els valors i les aspiracions de les dones i homes, en la 

línia de l’article 56 de la Llei 17/2015. Això permetria passar de la variable sexe (lligada a diferències 

cromosòmiques, hormonals, genètiques i biològiques) a considerar la dimensió de gènere (lligada als 

determinants socials i culturals dels comportaments i trets femenins i masculins) i, per tant, a integrar 

de manera més decidida la perspectiva de gènere en els estudis que se’n poguessin derivar.  

 

8.1. Propostes i recomanacions per a la incorporació de la perspectiva de 

gènere a les estadístiques sobre el mercat de treball cultural a Catalunya 

A partir de l’anàlisi prèvia s’ha considerat interessant introduir tot un seguit de propostes i 

recomanacions, des del punt de vista metodològic, orientades a permetre una integració més 

completa de la perspectiva de gènere en l’anàlisi del mercat de treball cultural a Catalunya.  

A la taula següent es recullen variables i indicadors inclosos en estadístiques que tracten el mercat de 

treball des d'un punt de vista general o en àmbits diversos i que permeten tenir una fotografia més 

completa del paper de la dona en el mercat laboral. 
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 Taula 42. Proposta de variables i indicadors per a l’anàlisi del mercat de treball des d’una 
perspectiva de gènere  

Variable / Indicador Font estadística o informativa 
en què s’inclou 

Observacions 

Indicadors de distribució Vicente Merino et al. (2010), 
pàg. 23 

S’utilitzen per estudiar la proporció de dones en 
una determinada branca d’activitat (o ocupació) 

Indicadors de 
concentració 

Vicente Merino et al. (2010), 
pàg. 23 

S’utilitzen per saber on treballen amb més 
freqüència les dones 

Indicadors de segregació Vicente Merino et al. (2010), 
pàg. 23 

S’utilitzen per estudiar en quina mesura les 
dones presenten pautes de concentració 
diferents a les dels homes 
  
A Vicente Merino et al. (2010: 23) se’n recullen 
uns quants: índex de dissimilitud* de Duncan i 
Duncan (1955), indicador de segregació de Moir i 
Selby-Smith (1979), índex de Karmel i 
MacLachlan (1988), índex de segregació de 
correspondència marginal de Blackburn, Jarman i 
Siltanen (1993) 
  
* S’explica a continuació 

Índex de dissimilitud Vicente Merino et al. (2010), 
pàg. 23 
  
European Commission  
(She Figures 2012. Gender in 
Research and Innovation. 
Statistics and Indicators, p. 76) 
  

Subministra una mesura teòrica del percentatge 
d’homes i dones en un àmbit determinat que 
haurien de moure’s cap a una ocupació en un 
altre àmbit per tal d’assegurar que la proporció 
de dones sigui la mateixa en tots els àmbits. Es 
tractaria, doncs, de mesurar la hipotètica 
distància respecte a una distribució equilibrada 
per sexes en tots els àmbits 

Durada cicle de vida 
laboral per sexe 

Eurostat  
(Labour Force Survey) 

Mesura el nombre d’anys que s’espera que una 
persona de 15 anys estigui activa en el mercat 
laboral al llarg de la seva vida 

Taxa d’activitat i 
ocupació per sexe i 
franja d’edat 

Eurostat  
(Labour Force Survey) 
INE  
(Encuesta de Población Activa) 

Seria interessant creuar aquestes variables per 
veure com afecta l’edat homes i dones que estan 
treballant o en actiu 

Taxa d’activitat i 
ocupació per sexe i nivell 
de formació assolit 

INE  
(Encuesta de Población Activa) 

Seria interessant creuar aquestes variables per 
veure com afecta el nivell de formació assolit en 
homes i dones que estan treballant o en actiu 

Taxa d’activitat i 
ocupació per sexe, franja 
d’edat i categoria 
professional 

Eurostat  
(Labour Force Survey) 
 INE  
(Encuesta de Población Activa) 

Tenir també en compte la categoria professional 
permetria veure a quina edat les dones 
aconsegueixen les categories professionals més 
elevades 

Taxes de salarització per 
sexe i branca d’activitat 

INE  
(Encuesta de Población Activa) 
  
Idescat 
a partir de dades de l'enquesta 
de població activa de l'INE 

Permetria veure si hi ha diferències o no en el 
nivell de salarització dels dos col·lectius i si hi ha 
comportaments diferents depenent del sector 

Ocupats subempleats 
per sexe i branca 
d’activitat 

INE  
(Encuesta de Población Activa) 

Permetria veure si els treballadors subempleats 
es distribueixen igualitàriament per sexes i 
branca d’activitat 
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Taula 42. Proposta de variables i indicadors per a l’anàlisi del mercat de treball des d’una 
perspectiva de gènere  (continuació) 

Variable / Indicador Font estadística o informativa 
en què s’inclou 

Observacions 

Nivell de satisfacció per 
sexe i motiu (salari, 
condicions de treball, 
localització, beneficis 
socials, etc.) 

Eurostat  
(Careers of Doctorate Holders 
Survey) 

Es tractaria d’introduir un indicador qualitatiu a 
l'entorn del nivell de satisfacció (i motiu) dels 
diferents col·lectius en relació amb l’ocupació 

Proporció (%) de dones i 
homes en el total 
d’assalariats amb 
remuneració baixa 

INE  
(Encuesta anual de estructura 
salarial. Serie 2008-2013) 

Permetria veure si hi ha o no una major 
proporció de dones en el grup d’ingressos més 
baixos 

Índex de Gini aplicat a la 
distribució salarial 

Idescat  
(Enquesta d’estructura laboral) 

L'índex de Gini és una mesura de la desigualtat 
expressada com un nombre entre 0 i 1, on 0 es 
correspon amb la perfecta igualtat (tots els 
individus tenen els mateixos ingressos) i 1 es 
correspon amb la perfecta desigualtat (un 
individu acumula tots els ingressos i els altres no 
en tenen cap) 
  
L’Idescat el calcula a partir del guany mitjà anual 
brut per treballador i ofereix la mesura per al 
conjunt de treballadors i per als diferents grups 
amb característiques comunes 
  
Podria calcular-se per a cadascun dels sexes i 
veure si la desigualtat és major entre dones o 
entre homes 

Guanys mitjans anuals 
per ocupació i sexe 

Eurostat  
(Structure of Earnings Survey) 
  
INE  
(Encuesta anual de estructura 
salarial. Serie 2008-2013) i 
Idescat  
(Enquesta d’estructura laboral) 

Mesura els guanys bruts anuals pagats en efectiu 
directament a l'empleat. La dada es presenta per 
persones ocupades amb dedicació plena 
  
La variable sexe es podria creuar amb altres, com 
per exemple, l’edat, el tipus de jornada, el tipus 
de contracte 
  
També es recull la variable guany mitjà per hora 
per poder estudiar en condicions d'igualtat els 
treballadors amb diferents jornades, 
especialment els treballadors a temps parcial 
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Taula 42. Proposta de variables i indicadors per a l’anàlisi del mercat de treball des d’una 
perspectiva de gènere  (continuació) 

Variable / Indicador Font estadística o informativa 
en què s’inclou 

Observacions 

Bretxa salarial  
(disparitat salarial entre 
dones i homes) 

Idescat  
(Enquesta d’estructura laboral) 

La bretxa salarial entre homes i dones es defineix 
com la diferència entre la mitjana del guany 
salarial brut per hora dels homes i la mitjana del 
guany salarial brut per hora de les dones com a 
percentatge de la mitjana del guany salarial brut 
per hora dels homes. 
  
L’Idescat calcula l’índex global i també diversos 
de parcials, atenent a grup d’edat, nivell 
d’estudis, tipus de jornada, tipus de contracte i 
categoria professional, per exemple. 

Índex del sostre de vidre 
(glass ceiling index) 

European Commission  
(She Figures 2012. Gender in 
Research and Innovation. 
Statistics and Indicators, pàg. 
95) 

Mesura l’oportunitat relativa de les dones, en 
comparació amb els homes, d’arribar a la posició 
més alta 

Taxa de creixement 
anual composta dels 
treballadors per sexe 

European Commission  
(She Figures 2012. Gender in 
Research and Innovation. 
Statistics and Indicators, pàg. 
135) 

Mesura el creixement anual mitjà entre dos 
moments 

Nre. de sol·licitants i 
beneficiaris d’ajuts 
públics per sexe 

European Commission  
(She Figures 2012. Gender in 
Research and Innovation. 
Statistics and Indicators) 

Aquest indicador aplicat al sector de la recerca i 
la innovació podria introduir-se també, de 
manera sistemàtica, en l’àmbit cultural 

Taxa d’èxit de sol·licituds 
d’ajuts públics per sexe 

European Commission  
(She Figures 2012. Gender in 
Research and Innovation. 
Statistics and Indicators) 

Aquest indicador aplicat al sector de la recerca i 
la innovació podria introduir-se també, de 
manera sistemàtica, en l’àmbit cultural 

Taxa d’èxit de sol·licituds 
d’ajuts públics per sexe i 
sector 

European Commission  
(She Figures 2012. Gender in 
Research and Innovation. 
Statistics and Indicators) 

Aquest indicador aplicat al sector de la recerca i 
la innovació podria introduir-se també, de 
manera sistemàtica, en l’àmbit cultural 
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