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RESUM 

L’objecte de la present comunicació és correspon amb explicar com les dones han estat al capdavant de 

la pandèmia als treballs essencials (sanitat, neteja, comerç, residències de tercera edat, serveis socials), 

al teletreball (ensenyament, periodisme), en les feines de cura de menudes i persones majors a casa, 

ajudant en les tasques escolars, fent treballs voluntaris per a la comunitat (mascaretes, repartiment de 

menjar). Moltes han estat acomiadades sense més (treballadores de la llar), i algunes han hagut de deixar 

el treball per no poder conciliar. Resultat d’açò ha estat la triple jornada síncrona que han hagut de patir i 

s’ha reflectit en la seua salut i el que és pitjor, algunes han hagut de confinar-se amb el seu agressor 

patint situacions de violència més agreujades encara. 

Si des dels governs es vol realment una autèntica reconstrucció social i econòmica cal actuar amb 

mesures de caràcter integral, és necessari que la reconstrucció tinga en compte la mirada feminista ja 

que les dones partim d’una situació socioeconòmica molt desavantatjosa i ens trobem en situacions de 

precarietat i violència greus, que són estructurals i endèmiques. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Des de l’ONU es recomana incloure l’anàlisi de gènere a totes les polítiques, incloses les d’emergència 

sanitària, donats els riscs i les vulnerabilitats especifiques que pateixen dones i xiquetes. Aquesta 

recomanació no és casual donat que arreu del món les dones i xiquetes pateixen una situació molt 

desavantatjosa a tots els nivells: econòmic, laboral, sanitari, educatiu... i a més a més, pel seu paper en 

les diferents crisi (econòmiques i sanitàries viscudes fins al moment, recalcant que és: 

Necessària la transversalitat de la perspectiva de gènere en la gestió de les crisi, la qual cosa 

implica considerar les desigualtats entre dones i homes en l’anàlisi, la planificació, el disseny i 

l’execució de les polítiques, així com la forma en què les distintes actuacions, situacions i 

necessitats les afecten (Ruiz Cantero, 2020, p. 1).  

En totes les crisi -com ara la provocada per la COVID-19- veiem que aquestes no entenen de fronteres ni 

nacionalitats, però sí entenen de classes socials i vulnerabilitats. Entendre la crisi de la COVID-19 en clau 

de gènere implica entendre aquesta crisi epidèmica que inicia el segle XXI des d’una perspectiva integral i 

holística de les desigualtats i de les escletxes de gènere, ja existents en l’època anterior a l’esmentada 

crisi. Amb la declaració de l’estat d’alarma pel Real Decret 463/2020 i els efectes derivats d’aquests 

(tancaments de centres educatius i confinament obligatori de la població als seus domicilis, entre d’altres), 

va derivar en l’augment de les tasques domèstiques no remunerades tant de la infantesa com de les 

persones majors (Castellanos-Torres, et al., 2020). Algunes dades al respecte mostren que el 95% de les 

dones estan involucrades en la cura dels seus fills i filles diàriament front al 68% dels homes (Eurostat, 

2020). D’aquesta forma, les conseqüències de la crisi de la COVID-19 sobre les dones impliquen una 

major impossibilitat de desenvolupar tasques productes fora de l’àmbit de les cures, així com un impacte 

negatiu sobre la implicació de tindre una doble jornada en la salut mental i física de les dones (Arias-de la 

Torre et al., 2019; del Río Lozano, et al., 2017). 

D’acord amb el darrer informe del Ministeri d’Igualtat (2020) sobre l’essencialitat de la perspectiva de 

gènere en la resposta al COVID-19, es destaca que si s’ignora l’adopció d’aquesta perspectiva 

s’agreujaria encara més els efectes econòmics i socials que implicarien un augment significatiu en el grau 

de desigualtat al conjunt de l’Estat. Des del punt de vista d’aquelles professions que es troben al 

capdavant de la resposta a l’emergència sanitària podem esmentar que les dones ocupen els següents 

percentatges en els diferents àmbits: el 51% en sanitat; el 84% en infermeria; el 72% en farmàcia i el 82% 

en psicologia, entre d’altres professions feminitzades com ara el Treball Social i l’Educació Social, 

l’Educació Infantil, Primària i Secundària i que, igualment, han estat al capdavant d’altres serveis 

essencials com els serveis socials o l’educació.  
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La situació prèvia a l’origen de la pandèmia esdevenia i vaticinava una realitat marcada per la desigualtat, 

vulnerabilitat i l’escletxa de gènere tal i com destaquen les següents dades: segons dades de la Xarxa 

Europea contra la Pobresa i l’Exclusió (EAPN), el 5’7% de la població de l’Estat espanyol viu en pobresa 

severa, és a dir, 2’6 milions de persones; a més, 10 milions de persones es troben en risc de pobresa i 

exclusió social (21’5%)  i el 55’3% de la població tenen dificultats per arribar a final de mes, inclosa la gent 

amb treball remunerat (EAPN, 2019). L’obligatorietat de distanciament físic i social, d’una banda 

impossibilita el paper de la xarxa social de cures (veïnat i comunitat) i a on el pes de les cures recau en 

l’àmbit domèstic i en els serveis d’atenció sociosanitària (Castellanos-Torres, et al., 2020).  

D’acord amb les mesures de distanciament físic i social i l’obligatorietat de permanència en l’àmbit 

domèstic i privat, les situacions derivades la violència de gènere i masclista han augmentat amb la crisi 

epidèmica (Zahran, et al. 2009; Parkinson, 2019):  

Els estudis que exploren el impacte dels desastres naturals en la delinqüència i la violència 

informen que, si bé altres formes de delictes violents poden veure’s afectats o no, els informes de 

violència de gènere freqüentment augmenten substancialment després d’un esdeveniment 

catastròfic (Izquierdo Fernández, 2020,  p. 26).  

D’acord amb les xifres del Ministeri d’Igualtat (2020) les cridades per violència de gènere al 016 han 

augmentat un 47,3% durant la quarantena. A banda d’aquest increment, les consultes online en matèria 

de violència de gènere s’han incrementat de l’1 de març de 2020 al 15 d’abril del mateix any en un 

733,3%. No obstant això, cal considerar que malgrat el descens de les denúncies, cal assenyalar la 

impossibilitat de mobilitat de les dones a una comissaria, centre de serveis socials o als centres d’atenció 

primària de salut, incrementat per la residència permanent amb l’agressor, la qual cosa implica que 

l’augment de cridades al telèfon d’emergència siga una dada significativa, especialment perquè aquesta 

reclusió es tradueix: “en múltiples efectes en la salut de les dones, en el seu benestar, en la seua salut 

física, reproductiva, en la seua salut mental i en la salut dels seus fills i filles” (Izquierdo Fernández, 2020, 

p. 26). De tal forma, la COVID-19 s’ha presentat com un element perniciós sobre la incidència de la 

violència de gènere i sobre els efectes directes i indirectes sobre les dones i els seus fills i filles.  

Afegit a aquestes circumstàncies, les taxes de desocupació amb un augment de 282.891 persones més 

(un 8% més) i amb un total de 3.831.203 persones aturades en tot l’Estat esdevé una resposta política i 

social integral i amb perspectiva de gènere capaç de donar resposta a les necessitats de les persones 

més vulnerables on actualment estan sent cobertes majoritàriament per les dones. El País Valencià es 

converteix en la tercera comunitat autònoma on més ha pujat l’atur després de Catalunya i Madrid, parlem 

d’un 9’49% més de persones sense treball remunerat, un total de 439.942 persones sense ocupació al 

País Valencià, de les quals 188.003 són homes i 251.939 són dones (SEPE, 2020). 
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A més, les treballadores i treballadors hem perdut un 20% del poder adquisitiu des de 2008 i a més patim 

un retrocés en els drets socials (habitatge, sanitat, educació, serveis socials..) derivat de les retallades en 

els últims anys.  

Per tant, ja partíem d’un mapa desolador en què hi ha sectors amplis de població que viuen en la 

pobresa, sota el llindar de la pobresa, i amb risc d’exclusió social. Açò no és un tema nou doncs des dels 

Serveis Socials i les diverses plataformes com la Marea Taronja, la Marea Blanca, Pobresa Zero, la 

Aliança per la Defensa d’un sistema públic de Serveis Socials, Plataforma pel Dret a Decidir etc,  ja 

veníen denunciant-ho feia anys.  

2. EL PUNT DE PARTIDA 

A principi de 2020, el relator de l’ONU sobre pobresa extrema, Alston, alertava dels índexs de pobresa 

existents a l’estat espanyol i de les disfuncions que té el sistema per atendre els col·lectius més 

vulnerables. En roda de premsa va manifestar que España debe mirarse al espejo i va situar-la a la cua 

d’Europa en redistribució de la riquesa: 

Hay un porcentaje demasiado alto de personas que viven en la pobreza. Un porcentaje, el de la 

exclusión social, que en diez años ha crecido seis puntos, mientras que las clases más altas se 

han enriquecido un 25% y pagan la mitad de impuestos. Han gobernado para los más ricos . El 

Periódico (14-02-2020) 

Al País Valencià la situació és pitjor que a la resta de l’estat, com s’evidencia en l’Informe sobre 

l’Empobriment del País Valencià (Decidim, 2020), a causa de l’infrafinançament, al qual cal afegir el deute 

acumulat i les inversions publiques estatals, que sempre estan per sota de la mitjana. Tots aquests 

factors fan que tinguem salaris més baixos i pitjors serveis i prestacions. Segons l’informe esmentat, des 

del 2002 per cada 104,5 euros que disposen la resta de les autonomies del règim comú, al País Valencià 

només rebem 93,1 euros com podem veure al gràfic.  

Imatge 1: Índex de finançament 2002-2015 

 

 

 

Font: Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País 

Valencià (2020) 
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Aquestes insuficiències de finançament obliguen a la Generalitat Valenciana a augmentar el seu deute 

per poder fer front a les despeses bàsiques. En l’actualitat aquest deute està xifrat al voltant del 42% del 

PIB, és a dir, 47.877 milions d’euros (Decidim, 2020) 

També en este sentit la Xarxa Europea contra la Pobresa i l’Exclusió (EAPN) determina que a l’Estat 

Espanyol hi ha comunitats riques i comunitats més empobrides, així ho manifesten les dades: 

Imatge 2: Pobresa per CCAA 

 

Font: EAPN, 2019 

Segons els resultats de EAPN a Espanya hi ha dues meitats territorials en quan a pobresa es refereix: les 

comunitats que es troben de Madrid cap al nord tenen més baixa taxa de pobresa i/o exclusió social 

(compatible amb l’europea), mentre que les que es situen de Madrid cap el sud tenen taxes elevades 

entre 4 i 18 punts percentuals per damunt de la mitjana de l’estat i l’europea. 

3. LA SITUACIÓ DE LES DONES: PRECARIETAT ESTRUCTURAL I ENDÈMICA 

Cal assenyalar que aquesta població en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió estructural de la qual 

hem parlat al punt anterior està formada majoritàriament per dones, com a conseqüència dels salaris més 

baixos que tenim, i els treballs més precaritzats com ara els treballs temporals, a temps parcial (24% de 

les dones front al 6,8 dels homes), per hores, sense contractes, etc. Les dones som majoria entre les 

ocupacions més fràgils com ara l’hostaleria, empleades de la llar i cura de persones depenents (98% són 

dones) i un nombre substanciós de treballadores del camp són dones (45%). Segons dades de l’INE 

també som més la proporció de dones aturades (17,02%) respecte als homes aturats (13,72%). 

3.1. Bretxa salarial i bretxa de pensions endèmiques 
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Tot açò ja sabem que és fruit de la bretxa social, laboral i salarial endèmica que patim pel fet de ser 

dones, a la que cal sumar la bretxa en les pensions de jubilació, que no sols són de menys quantitat, sinó 

que a més moltes dones tenen més difícil aconseguir els anys de cotitzacions necessaris per a poder 

cobrar-les. S’exigeix 38’5 anys de cotització per accedir a la jubilació als 65 anys amb el 100% de la base 

reguladora, la qual cosa és impossible d’aconseguir per a 2 de cada 3 dones assalariades.  La bretxa de 

gènere de les pensions al País Valencià frega el 37% segons manifesta Dones Intersindical Valenciana 

(2020) i patim una bretxa salarial del 22,4%, el que vol dir que les dones valencianes ens passem 82 dies 

a l’any treballant sense cobrar (quasi 3 mesos). 

Segons l’Observatori Social La Caixa (2020) les dones amb salaris baixos són el doble que els homes, 

tant pel que fa al salari per hora com al salari mensual. I la bretxa de les pensions entre homes i dones és 

de 32’5 punts. La bretxa de gènere a l’Estat Espanyol duplica la d’Europa. 

Finalment les dones es veuen abocades a sobreviure amb les pensions més baixes, les no contributives - 

392 euros/mes aproximadament- de les quals les dones en son beneficiaries en un 75% per jubilació i en 

un 51% per invalidesa, segons l’IMSERSO (desembre de 2019). Moltes vegades amb estos diners ajuden 

a mantenir a fills i filles, nets i netes aturades. 

Taula 1: PNC homes dones 2019 

Any 2019 Estat Espanyol % País Valencià % 

PNC Jubilació    Homes 24’88 23’44 

Dones 75’12 76’56 

PNC Invalidesa  Homes 48’78 46’93 

Dones 51’22 53’07 

TOTAL PNC     Homes 34’15 31’92 

Dones 65’85 68’08 

Font: IMSERSO 2019 

3.2. Unitats de convivència monomarentals: més difícil encara 

Un altre punt a tenir en compte quan parlem de situacions de vulnerabilitat en la població és que el 12’4% 

de les unitats familiars són les anomenades “monoparentals”, encapçalades majoritàriament per dones, 

amb el que suposa de dificultats per a compaginar el treball, poder tenir uns ingressos i tenir cura de la 

llar i els xiquets i xiquetes. 
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Les taxes de risc de pobresa i privació material de les llars monomarentals (sustentades per dones) 

dupliquen les taxes de la població en general i són més elevades que les de les llars monoparentals 

(sustentades per homes) segons l’Observatori Social La Caixa (2020) 

Imatge 3: Necessitats socials de les llars monoparentals i monomarentals, 2018 

 

Font: Observatori Social La Caixa (2020) 

3.3. Interseccionalitat: encara pot ser pitjor 

Aquest panorama de desigualtat descrit fins ara és la situació de les dones que tot i així podríem qualificar 

de  privilegiades. Sabem que n'hi ha moltes més en pitjors condicions, si tenim en compte factors que 

interseccionen amb la pobresa, com les dones amb discapacitat, les dones migrants i racialitzades, les 

dones refugiades - que ara veuran les fronteres més tancades que mai -, les dones que tenen condicions 

de treball d’esclaves, com les treballadores de les maquiles (Mèxic, El Salvador, Àsia, Xina, Indonesia...), 

les dones mula (Ceuta, Melilla, Marroc), les dones en presó i ex recluses1, o les xiquetes i dones víctimes 

de matrimonis forçosos per a ser esclaves sexuals o esclaves domèstiques.  

3.4. Dones migrants 

Segons l’Associació Mujeres Migrantes Diversas la majoria de dones migrants es veuen abocades a 

l’economia submergida com a forma de subsistència, sobre tot en la cura de persones i com a internes en 

la llar. Han de soportar tot tipus de tracte degradant perquè  si perden el treball també perden l’habitatge 

(Mujeres Migrantes Diversas). Cal visibilitzar allò que ens aporten a la nostra societat doncs estan fent 

una feina considerada essencial per a la vida però elles no són considerades essencials. Durant la 

quarantena han seguit cuidant i han augmentat la jornada, confinades al lloc de treball, però no el salari; 

els han prohibit sortir per a no contagiar-se, o directament les han acomiadat. 

                                                           
1 La població en presó a l’Estat Espanyol son 58.000 persones de les quals 7-8% son dones. A Europa les dones en 
presó son el 5% de la població en esta situació (OMV, 2020). 
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Moltes d’aquestes dones tenen experiència i formació per treballar a les residències de persones grans, i 

a més les residències necessiten personal, però no ho poden fer per no tindre papers malgrat estar 

treballant durant anys. A més els tràmits de legalització han quedat suspesos durant l’estat d’alarma. 

No tenen la consideració de ciutadanes. La precarietat d’aquestes dones suposa un estalvi econòmic 

considerable per a l’administració, que no s’ha de fer càrrec de les tasques de cura que elles realitzen, i 

per a les famílies que les tenen en precari. 

3.5. Dones en situació de prostitució 

En el panorama mundial podem suposar que augmentarà la quantitat de dones dels països més 

empobrits que sols tenen l’opció de ser prostituïdes per a sobreviure, per la qual cosa les màfies de la 

prostitució, la pornografia, la tracta de dones i xiquetes veuran incrementat el nombre de dones per a 

explotar i baixaran els preus per als puters, eixos protagonistes invisibles del negoci de la prostitució. 

Com diu Rosa Cobo “el tràfic de dones per a l’explotació sexual s’està confirmant com una realitat social 

global que s’alimenta de les estructures patriarcals, capitalistes neoliberals i ètnic-racials” (Cobo, 2017 

pàg 135). El patriarcat i el capitalisme, socis guanyadors en totes les crisis, és possible que es vegen més 

enfortits que mai. Segons Cobo la prostitució és una industria global del sexe que a més suposa 

blanqueig de capitals: cases de massatge, acompanyants, turisme sexual, clubs strippers...El major 

productor es EEUU, amb joves de Vietnam i Cambodja. 

Segons APRAMP, ONG contra l’explotació i la tracta de dones,  l’Estat Espanyol és el primer d’Europa i el 

tercer del mon en consum de prostitució. Quasi el 100% de les persones prostituïdes son dones, es 

calcula menys del 4% d’homes en situació de prostitució però els consumidors sempre son homes. El 

90% de les dones prostituïdes són estrangeres. 

4. LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES: ESTRUCTURAL I ENDÈMICA 

Pel que fa a l’eterna pandèmia de la violència de gènere i com a conseqüència del confinament durant 

l’estat d’alarma, la xifra d’agressions ha augmentat a nivell mundial, segons ha manifestat el Secretari 

General de l’ONU, Antonio Guterres. També la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere a 

l’Estat Espanyol ha comunicat que durant l’estat d’alarma han augmentat les consultes d’emergència al 

016 un 286% i, tanmateix, les denúncies han disminuït en un 70%, segons dades de l’Observatori Contra 

la Violència de Gènere (2020). Si normalment el procés de denuncia i separació de l’agressor és un 

procés d’acompanyament que s’ha de treballar molt amb la dona per a que arribe a materialitzar-se, ara 

ens trobem amb majors dificultats precisament per la situació de confinament que impedeix portar 

endavant aquest acompanyament. Hi ha més violència però menys llibertat per a poder denunciar. 
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Però ni davant d’una situació excepcional com la que hem patit el patriarcat ha pogut deixar de 

manifestar-se en la seua versió més cruel. Més de 4000 homes han estat detinguts per violència de 

gènere en el primer mes de la situació d’alarma (a data de 23 d’abril) i 8790 aproximament ha estat el 

total de detinguts durant l’estat d’alarma, la qual cosa ens demostra que no hi ha treva per a les dones, ni 

tan sols en les pitjors de les circumstàncies. Però tampoc la denuncia és una solució miraculosa. Segons 

la Plataforma DigitalFems del total de denuncies que s’interposen sols acaben en sentencia 

condemnatòria el 21’7%. 

Cal tindre en compte que el modus operandi de tot agressor és la por, la submissió de la dona i 

l’aïllament, factors que durant el confinament han tengut en les condicions més optimes per poder actuar 

tranquil·lament i impune, qüestió que s’agreuja més encara si pensem que els fills i filles també es troben 

a casa i són víctimes directes.  

En l’àmbit dels i les menors també cal assenyalar que el telèfon d’ANAR ha vist augmentades les 

telefonades d’emergència. En l’àmbit internacional s’estima que entre el 15-20% de les xiquetes i xiquets 

pateixen algun tipus de violència sexual abans dels 18 anys, en gran part dintre de l’àmbit familiar. A 

l’Estat Espanyol 1 de cada 5 menors pateixen violència sexual intrafamiliar i sols es denuncia el 15% dels 

casos. 

En altres països s’ha seguit la mateixa tendència d’augment de la violència masclista, com per exemple a 

Xile, on la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, va manifestar que havien 

augmentat un 70% les telefonades d’emergència per violència de gènere. També a Mèxic s’han registrat 

un augment de les telefonades d’emergència del 60%  i a Colòmbia un 91%. A Mèxic a més s’han 

comptabilitzat 163 feminicidis en començar la quarantena. 

En este marc es va posar en funcionament per banda del Govern d’Espanya el Pla de Contingència 

contra la violència de gènere davant la crisi del COVID-19, que declarava essencials tots els serveis 

d’assistència integral a les víctimes de violència masclista, també la violència sexual i les víctimes de 

tracta. Això suposa garantir el normal funcionament dels dispositius d’informació 24 hores, i la resposta 

d’emergència i acollida de les dones en situació de risc. A més, s’activaren nous recursos d’emergència 

mitjançant missatges d’alerta per missatgeria instantània amb geolocalització (Alercops) per les forces i 

cossos de seguretat, i es va reforçar el servei 016,  i l’assistència psicològica en modalitat a distància. 

5. LA SALUT DE LES DONES AL FRONT DE LA PANDÈMIA 

La salut pública i les polítiques sanitàries no han abordat tradicionalment l’impacte de gènere en les 

malalties i és important conèixer els efectes en homes i dones per a poder planificar intervencions 

efectives i equitatives.  
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La crisi de la COVID-19 està tenint un seriós impacte en la salut i en la seguretat de les dones. El paper 

tradicional de cuidadores que els han assignat, els atorga un grau de presència en la resposta a la 

malaltia que s'ha de tenir en compte en l'abordatge de la crisi. Elles assumeixen el major cost físic i 

emocional de la crisi i a més tenen major risc de contagi per la seva contínua exposició al virus. Segons 

dades de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), a escala mundial, les dones representen al voltant 

del 70% de les persones que treballen en l'atenció al públic en els sistemes sanitaris i socials. 

 

Però a més de les conseqüències causades directament per la malaltia, les dones pateixen també la 

dificultat d'accedir tant als serveis bàsics de salut sexual i maternal, com als programes preventius de 

càncer de mama, a causa de la redirecció de les necessitats mèdiques essencials. La OMS va manifestar 

(14 juny 2020) que el coronavirus havia col·lapsat els sistemes sanitaris de molts països la qual cosa 

podia augmentar el risc de morir per complicacions en l’embaràs i el part. També les dones pateixen el 

doble de problemes de salut mental que la resta de la població. 

 

Les primeres mesures contra la pandèmia van estar tancar escoles, centres infantils i centres de dia per a 

persones majors. Amb els menuts i persones majors a casa, algú els ha de cuidar. Per això es va establir 

també el dret a la readaptació i reducció de jornada fins el 100% per atenció a familiars (sense salari, és 

clar). Abans de la pandèmia eren les dones en un 95% les que s’acollien a estes reduccions, res fa 

pensar que aquesta tendència s’ha modificat. 

5.1. Estrès 

Investigadores de la Universitat de València (Aguado, Benlloch i Aguado, 2020) conclouen que durant el 

confinament les dones han hagut de teletreballar, organitzar i gestionar la jornada educativa dels fills i 

filles, cuidar als xiquets menuts, compartir moments de jocs, ajudar-los a fer els deures i les classes. 

Totes les tasques en el mateix espai i lloc, producció i reproducció, treballant a l’hora que cuidant. Moltes 

han hagut de teletreballar per la nit. 

Han hagut de tenir presencia en l’àmbit públic, dedicat a la producció de bens, i en l’àmbit privat, centrat 

en les tasques de reproducció i cura de la vida. Aquesta divisió tradicional ha quedat diluïda en moltes 

llars com a conseqüència de la suma del confinament i el teletreball. Segons les investigadores, el 

confinament ha afectat de manera diferent a dones i homes pels següents motius: 

- El tancament de recursos com les escoles ha fet que trontolle el treball i l’economia de moltes 

dones.  

- S’ha vist afectada la seua salut reproductiva i sexual perquè s’han destinat els recursos sanitaris 

al virus. 
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- Han patit sobrecàrrega de treball en l’àmbit sanitari i de serveis essencials. Les dones són el 

70% del personal sanitari de tot el món, són la majoria en serveis com el comerç de l’alimentació, 

serveis de neteja hospitalària, residències, i serveis socials. 

- Les dones durant el confinament segueixen cuidant de persones depenents, de filles i fills, i 

s’encarreguen del treball domèstic i del seguiment educatiu de les menudes. 

- Les que tenen un treball remunerat pateixen major precarietat i pobresa laboral i la seua 

ocupació és molt fràgil donat que ocupen sectors com hostaleria i turisme, més afectats per la 

crisi 

També l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, 2020) confirma que la Covid-19 agreuja les 

diferencies entre homes i dones en la conciliació familiar i laboral, ja que la pressió per a conciliar no és la 

mateixa doncs les dones ja destinaven abans de la pandèmia 13 hores setmanals més que els homes a 

les tasques familiar i domèstiques (27 hores les dones, 14 hores els homes) 

El teletreball s’ha convertit per a les dones en una nova triple jornada laboral i familiar però ara síncrona, 

coincidint en l’espai i el temps. S’ha oblidat que teletreballar no és necessàriament conciliar i es corre el 

risc de perdre algunes fites aconseguides pels moviments feministes.  

5.2. Les dones al front de la pandèmia 

Durant l’estat d’alarma les dones han viscut situacions molt diverses i totes molt difícils: 

Per un costat han hagut de treballar presencialment en serveis considerats essencials i on són majoria 

com sanitat, neteja, cura de persones en l’àmbit residencial, agricultura, mercats, supermercats...sense 

poder teletreballar, i mentre tenien xiquets i xiquetes a casa sense col·legi o tenien persones majors 

sense centres de dia. La proporció de dones en els serveis essencials és majoritària: medicina 51%, 

infermeria 84%, farmàcia 72%, psicologia 82% (Instituto de la Mujer, 2020). Als Serveis Socials les dones 

ocupen al voltant del 70%-80% dels llocs de treball. Als comerços, mercats, supermercats les dones 

també en són majoria. En estos sectors les dones han estat al capdavant de la crisi atenent a la resta de 

la població. 

Per altre costat trobem les dones que han pogut teletreballar obligatòriament com ara a l’ensenyament, on 

les dones representen el 75% i han mantingut en peu el sistema educatiu, amb els seus propis mitjans 

moltes voltes insuficients. 

Altres dones han estat acomiadades directament o en processos d’ERTO, són les dones de l’hostaleria, 

treballs de cura de persones, de la llar, internes.... 

Les dones que han hagut de deixar la feina perquè no podien treballar presencialment mentre tenien a les 

filles i fills a casa i la conciliació ha estat impossible, sobre tot en unitats familiar monomarentals. 
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Les dones en economia submergida ho han tengut molt difícil per sobreviure donat que no podien eixir a 

treballar i tampoc podien acollir-se a les ajudes per ERTO, i moltes han recurrit a bancs d’aliments o 

menjadors socials.  

Moltes dones a més han estat cosint mascaretes a casa o fent-se càrrec de les necessitats comunitàries, 

una tasca que cal agrair-los. 

6. CONCLUSIÓ 

Hem vist com les dones patim precarietat i violència estructural a tots els nivells que s’agreugen en 

situacions com la crisi provocada pel virus del COVID-19 i/o en moments excepcionals. Les situacions de 

desigualtat que patim tradicionalment pel fet de ser dones ens col·loquen en situacions de major risc i 

vulnerabilitat. 

El patriarcat però, no s’atura ni en circumstancies que eren inimaginables per a moltes de nosaltres i hem 

vist la seua versió més crua amb l’augment de la violència masclista en ple estat d’alarma. Les dones han 

donat la cara davant la pandèmia i ara és el moment que les polítiques de reconstrucció no ens deixen al 

marge com és habitual. Si bé es cert que la COVID-19 ha estat sobrevinguda i poc esperada, les mesures 

per a sortir de la crisi social i econòmica no poden ser improvisades, són polítiques, i cal que es prenguen 

tenint en compte totes les situacions de desigualtat, vulnerabilitat i discriminació estructural i endèmica. 

Les mesures que es prenguin per eixir de la crisi han de ser a favor de totes les persones, també les 

dones i no contra nosaltres. 
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