
Presentació 

En els darrers anys, tant els mitjans de comunicació com el sector cultural i el món acadèmic han 
evidenciat desigualtats de gènere en el sector cultural. Una part important d’aquestes desigualtats 
es generen en el mercat de treball, on adopten facetes i dimensions molt diverses: 

• desigualtat en la incorporació i les condicions laborals a la indústria cultural i creativa;
• desigualtat en la progressió a llocs de poder i lideratge;
• desigualtat en l’accés a premis, ajuts, beques i d’altres reconeixements;
• desigualtat en la visibilitat de l’obra artística i cultural de les dones.

Tot i els esforços legislatius, són molts els reptes que cal afrontar per a 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.

Les funcions assignades al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) el situen en una 
posició molt favorable a l’hora de promoure actuacions en favor de la igualtat de gènere en el 
sector cultural a Catalunya. D’una banda, de manera explícita i general, el CoNCA ha de vetllar per 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de la creació artística i cultural. D’altra 
banda, la resta de funcions del CoNCA, com a entitat pública, també han d’incorporar la perspectiva 
de gènere, en compliment de la Llei 17/2015.

Per aquest motiu es proposà la realització d’un estudi amb tres objectius:
• Valorar la percepció que els i les professionals de la cultura a Catalunya tenen sobre les

desigualtats de gènere en l’ocupació cultural al nostre país.
• Aprofundir en el coneixement de les causes que provoquen les desigualtats de gènere en

l’ocupació cultural a Catalunya.
• Avançar en el disseny de mesures d’intervenció, tant des de les administracions públiques

com des del sector privat, que permetin pal·liar les desigualtats actuals per raó de gènere en
l’ocupació cultural a Catalunya.

Aquesta jornada serveix per a presentar i posar en relleu les quinze mesures (nou en l’àmbit públic 
i sis en l’àmbit privat) que els i les professionals de la cultura a Catalunya participants en l’estudi 
que avui es presenta han considerat que són prioritàries per a fer front a les desigualtats de gènere 
en el sector en un termini de tres o quatre anys.

Desigualtats de gènere 
en l’ocupació cultural 
a Catalunya

Dia: 28 de febrer de 2019

Lloc: La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Col·labora:



Programa 

09.30-10.00 Recepció dels inscrits

10.00-10.15 Benvinguda i presentació de la jornada
Carles Duarte, president del CoNCA
Marta Vergonyós, directora de La Bonne - Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison

10.15-11.00 Conferència «Els treballs i les dones: visions quotidianes de la desigualtat de 
gènere»
Inma Pastor Gosálbez, professora de Sociologia i directora de l’Observatori de la 
Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili 

11.00-11.15 Descans

11.15-11.45 Presentació de l’estudi «Desigualtats de gènere en l’ocupació cultural a 
Catalunya»
Anna Villarroya Planas, professora agregada de la Universitat de Barcelona 
i coordinadora del Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, 
Societats i Polítiques
Maite Barrios Cerrejón, professora agregada de la Universitat de Barcelona, 
especialista en mètodes d’investigació

11.45-13.00 Taula de debat  
Amb la participació de:

Jenn Díaz, escriptora i portaveu del GP Republicà a la Comissió de Cultura del 
Parlament de Catalunya. 
Aida Sánchez de Serdio Martín, professora del Grau en Arts de la Universitat 
Oberta de Catalunya
Míriam Porté, productora audiovisual i presidenta de Dones Visuals
Ivone Lesan, sòcia fundadora i membre de la junta directiva de Mujeres de la 
Industria de la Música (MIM)

Modera: Milagros Pérez Oliva, periodista

13.00-14.00 Copa de cava

Per més informació: 
conca.gencat.cat

 @ConsellCulturaiArts
 @CoNCATwits

#ActivitatCoNCA

Podeu descarregar la versió completa de l’informe a: 


