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En aques sentit, la professora de 
la UB remarca que la penalització 
salarial de tenir fills per a les dones 
està “molt relacionada amb el re-
partiment de les tasques domèsti-
ques” i també amb la manera d’ac-
tuar de les seves pròpies mares du-
rant la infantesa. A Catalunya la 
bretxa de gènere es manté en el 
23%, i el 2017 la diferència entre el 
salari mitjà anual d’homes i dones 
va ser de 6.522 euros bruts. 

Aquest efecte, doncs, té un ori-
gen “cultural” que l’estadística 
també posa en evidència. Un estudi 
recent de la publicació American 

Economic Journal basat en dades 
de diversos països industrialitzats 
demostrava que hi ha una correla-
ció positiva entre la penalització sa-
larial per tenir fills i el percentatge 
d’enquestats que estaven d’acord 
amb la frase “Les mares han de que-
dar-se a casa fins que els nens no 
tinguin edat per anar a escola”. 

Canvis en els rols de gènere 

Com es pot revertir aquesta situa-
ció? Farré suggereix que polítiques 
com l’allargament dels permisos 
de paternitat poden contribuir a 
assolir “una distribució més equi-

La bretxa de gènere es redueix abans 
en les parelles de mares lesbianes

Els homes homosexuals no pateixen cap penalització pel fet de ser pares 

MERCAT LABORAL

Que la maternitat és un dels prin-
cipals causants de la bretxa salari-
al entre homes i dones és una con-
clusió habitual en pràcticament 
tots els estudis que s’han elaborat 
sobre aquest fenomen. També ho 
posa en relleu el nou IEB Report 
que va presentar ahir  l’Institut 
d’Economia de Barcelona de la 
Universitat de Barcelona (UB) i 
que recull diversos informes re-
cents publicats per acadèmics d’ar-
reu del món. Amb tot –matisa l’es-
tudi–, més enllà del fet de ser ma-
res hi ha altres estereotips i estig-
mes socials que contribueixen al 
fet que, en conjunt, les dones co-
brin sous inferiors als homes. 

Per exemple, l’informe destaca 
una investigació elaborada l’any 
passat pel departament d’estadísti-
ca de Noruega segons la qual en les 
parelles de mares lesbianes els in-
gressos de la dona que pareix es re-
cuperen abans que en el cas d’una 
relació heterosexual. D’aquesta ma-
nera, la bretxa salarial entre elles 
dues desapareix al cap d’uns anys. 
“La hipòtesi dels autors és que 
aquesta penalització ha d’evoluci-
onar de manera diferent en parelles 
del mateix sexe, ja que les normes 
socials no determinen qui té cura 
dels fills”, apunta la professora 
d’economia de la UB Lídia Farré.  

La situació, en canvi, és diferent 
per als homes homosexuals. Els ma-
teixos investigadors no van obser-
var cap penalització pel fet de tenir 
fills en les parelles formades per dos 
homes. “Aquesta evidència, con-
trastada per una àmplia bateria de 
tests per comprovar-ne la solidesa, 
corrobora la importància de les nor-
mes socials sobre la desigualtat de 
gènere”, insisteix Farré. 
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Segons un estudi noruec, la bretxa salarial entre una parella de dones desapareix al cap d’uns anys. GETTY

librada de la cura dels fills a casa”. 
No obstant, recorda que reduir la 
desigualtat de gènere també passa 
per millorar les oportunitats en el 
mercat laboral de les dones que 
acaben de ser mares i sovint tenen 
menys opcions de promoció, sous 
més baixos, feines més precàries i 
una taxa d’ocupació més baixa.  

Com a bri d’esperança, l’econo-
mista confia que les gene racions 
més joves “potser tindran una vi-
sió més progressista dels rols de 
gènere, perquè estan exposades a 
un model de família menys tradi-
cional”, conclou.e

225%
Espanya és, amb un 25%, el 
país europeu amb més 
percentatge de dones CEO 
en les seves empreses. El 
departament amb més 
directives és el de recursos 
humans (36%) 

LA DESIGUALTAT, EN XIFRES

34%
El nombre de dones que ocupen càrrecs de 
responsabilitat directiva se situa en només un 
34% a l’Estat. Tot i que la xifra encara està lluny 
de la paritat, en l’últim any ha pujat quatre 
punts i ha assolit la dada més alta dels últims  
16 anys, segons l’informe ‘Women in business’ 
fet per la consultora Grant Thornton

32%
És el percentatge de dones 
que ocupen alts càrrecs en 
empreses a Catalunya, el 
segon més alt d’Espanya. 
Encapçala la llista la 
Comunitat de Madrid (38%), 
i en tercer lloc hi ha Galícia

33%
Una de cada tres dones 
espanyoles no participa de 
manera activa en les 
decisions que afecten les 
finances familiars, segons 
una enquesta de l’associació 
d’assessors financers EFPA

Diferència 
A Catalunya 
un home 
cobra 6.522 
euros bruts  
més a l’any 
que una dona




