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Les desigualtats de gènere en la salut a Barcelona
Lucía Artazcoz, Imma Cortès, Carme Borrell. Agència de Salut Pública de Barcelona

Introducció

Homes i dones presenten diferències 

en els patrons de salut –prevalença 

d’algunes malalties, simptomatologia, 

resposta al tractament o pronòstic–, en 

les conductes relacionades amb la salut 

i en l’accés als serveis sanitaris. Enten-

dre aquestes diferències i desigualtats 

requereix considerar la diferència entre 

el sexe i el gènere. Les diferències de 

sexe es refereixen a les característiques 

biològiques i fi siològiques que defi nei-

xen els homes i les dones, que no es 

limiten a la salut sexual i reproductiva, 

sinó que inclouen altres aspectes com 

els relacionats amb el sistema immuno-

lògic, les característiques antropomètri-

ques, la distribució del greix o la funció 

endocrina. Les diferències de gènere es 

deriven dels rols establerts socialment, 

dels comportaments i les activitats que 

una societat considera apropiats de 

manera diferent segons el sexe i que 

són responsables de desigualtats en la 

salut de les dones i els homes. Mentre 

que les diferències de sexe no canvien 

substancialment entre els diversos con-

textos culturals, les de gènere poden 

variar molt. 

Les diferències de gènere són pre-

sents en tots els ordres de la societat: 

en el mercat de treball, l’educació, la 

família, el lleure i els patrons de con-

sum. Al començament del segle XXI, ser 

dona o home continua sent clau en 

l’organització de tots els aspectes de 

la vida i estructura sistemàticament 

les oportunitats i les experiències. Els 

recursos i les oportunitats desiguals, la 

divisió sexual del treball –per la qual 

les dones són responsables del treball 

domèstic i dels homes s’espera que es 

dediquin fonamentalment al treball 

remunerat– i les diferències en els 

valors, les conductes i les actituds pre-

sents des del començament del procés 

de socialització, transmesos des de la 

llar, confi rmats a l’escola i expandits 

a través dels mitjans de comunicació, 

són responsables de diferències i desi-

gualtats en la salut entre els homes i 

les dones. En la rígida divisió sexual de 

la vida social, el món masculí gaudeix 

de més poder i reconeixement social, 

mentre que el femení queda relegat a 

la invisibilitat i a una menor valoració 

social. Ambdós projectes han estat con-

siderats amb la mateixa naturalitat, és 

a dir, ineludibles i adequats, de manera 

que la transició a la vida adulta durant 

segles ha estat per als homes el treball 

productiu o remunerat i per a les dones 

el treball domèstic o familiar, és a dir, 

l’anomenat treball reproductiu; però 

cal recordar que el primer tipus de 

projecte proporciona independència 

econòmica i reconeixement social i el 

segon, dependència i, sovint, una ciuta-

dania delegada.

És ben coneguda la paradoxa de 

gènere en la salut, és a dir: l’esperança 

de vida de les dones és més llarga —a 

Barcelona, l’any 2006 l’esperança de 

vida de les dones era de 85,2 anys i la 

dels homes, de 78,3 anys— (Agència de 

Salut Pública de Barcelona, 2008), però 

el seu estat de salut és pitjor. La menor 

esperança de vida dels homes té a veu-

re amb uns hàbits menys saludables. 

I és que encara que la confi guració de 

la masculinitat pot variar entre co-

munitats, el desenvolupament d’una 

identitat masculina heterosexual gene-

ralment implica assumir riscos per a 

la salut (Doyal, 2001). Un exemple clar 

d’aquests riscos prové del mercat labo-

ral: els homes treballen en activitats 

econòmiques amb més risc d’accidents 

de treball. A més d’aquests riscos en el 

lloc de treball, molts homes se senten 

impulsats cap a comportaments de risc 

per tal de provar la seva masculinitat. 

Com a resultat, els homes moren amb 

més freqüència que les dones com a 

conseqüència d’accidents de trànsit 

o esportius i, en la majoria de les so-

cietats, consumeixen més alcohol o 

tabac o tenen conductes sexuals més 

arriscades. El pitjor estat de salut de 

les dones –relacionat, sobretot, amb un 

excés de trastorns ansiosodepressius i 

problemes musculoesquelètics– estaria 

relacionat amb uns rols socials més 

desfavorables i amb la manca de poder 

en els diferents àmbits de la societat. 

Per exemple, elles són responsables del 

treball domèstic i familiar, que té poc 

reconeixement social, ocupen llocs de 

treball menys qualifi cats, amb condi-

cions d’ocupació pitjors i estan expo-

sades a la sobrecàrrega i als confl ictes 

que comporta la conciliació de la vida 

laboral i familiar. 

No obstant això, s’ha assenyalat 

que les diferències de gènere en la sa-

lut varien al llarg del cicle vital, de la 

mateixa manera que ho fan els papers 
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dels homes i les dones. La perspectiva 

vital té en compte que l’estat de salut 

d’una determinada cohort o generació 

a qualsevol edat refl ecteix no només les 

condicions actuals, sinó també la in-

corporació de les circumstàncies vitals 

anteriors. És a dir, hi ha una interacció 

entre el desenvolupament biològic i 

social de les persones i el període his-

tòric en què van viure, en relació amb 

el context social, econòmic, polític, 

tecnològic i ecològic de la seva societat 

(Davey Smith, Gun Nell i Ben-Shlomo, 

2001). Per tant, és necessari estudiar-les 

en diferents rangs d’edat, en comptes 

d’assumir que els patrons són similars 

al llarg de tot el cicle vital i en diferents 

generacions (Mcintyre, Hunt i Swee-

ting, 1996). A més, s’ha de considerar la 

possible interacció entre el gènere i la 

classe social.

L’objectiu d’aquest article és exa-

minar les desigualtats de gènere en la 

salut i en les conductes relacionades 

amb la salut a la ciutat de Barcelona 

en tres grups d’edat: de 16 a 24 anys, 

de 25 a 64 anys i majors de 64 anys. 

Les dades procedeixen de l’última En-

questa de Salut de Barcelona (ESB), re-

alitzada l’any 2006 i representativa de 

la població no institucionalitzada de 

la ciutat. La mostra està formada per 

5.353 persones majors de 15 anys, un 

11% de les quals té entre 16 i 24 anys, 

un 66% entre 25 i 64 anys, i un 23% és 

major de 64 anys; el 53% són dones. En 

primer lloc es presenten les diferènci-

es de gènere en alguns determinants 

socials de la salut, posteriorment en 

les conductes relacionades amb la sa-

lut i fi nalment en diferents indicadors 

de salut.

Desigualtats de gènere en alguns 

determinants socials de la salut

Com s’observa a la fi gura 1, les dife-

rències de gènere en el nivell d’estudis 

segueixen patrons inversos segons el 

grup d’edat. Mentre entre les persones 

més grans el nivell d’estudis és inferior 

entre les dones, entre les més joves és 

superior. Així, entre els 25 i 64 anys, el 

45% de les dones i el 35% dels homes 

tenen estudis universitaris. 

La divisió sexual del treball, més 

marcada a mesura que s’incrementa 

l’edat, s’il·lustra amb la distribució de 

la població segons la situació laboral (fi -

gura 2, a la pàgina següent). Mentre no 

s’observen desigualtats de gènere entre 

la població més jove, que es distribueix 

gairebé en dues categories amb propor-

cions similars, la població ocupada i 

“altres” –categoria formada fonamen-

talment per estudiants–, entre els 25 

i els 64 anys la proporció de persones 

ocupades és superior entre els homes, 

mentre que la proporció de mestresses 

de casa ho és entre les dones. En la 

població major de 64 anys, les diferèn-

cies de gènere en la situació laboral 

són encara més accentuades: un 92,7% 

dels homes són jubilats, proporció que 

entre les dones és només del 49,3%. 

En aquest grup d’edat, el 38,6% de les 

dones es defi neix com a mestressa de 

casa, mentre que no hi ha cap home en 

aquesta situació. Aquestes diferències 

de gènere en la situació laboral segons 

el grup d’edat refl ecteixen el profund 

canvi social que ha comportat la incor-

poració de les dones al mercat laboral 

en les últimes dècades.

  Homes    Dones

Figura 1. Nivell d’estudis segons el sexe i el grup d’edat. Barcelona, 2006
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Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2006. Elaboració pròpia.
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Tot i que, com s’ha comentat, en la 

població en edat de treballar el nivell 

d’estudis és superior entre les dones, en-

tre les persones de 25 a 64 anys la distri-

bució segons la classe social ocupacional1 

és similar entre els dos sexes (fi gura 3).

Les desigualtats de gènere en el 

poder en l’àmbit del treball remunerat 

es fan paleses en analitzar l’ocupació 

de càrrecs de comandament, entesa 

com tenir subordinats a càrrec, entre la 

població ocupada. Independentment de 

l’edat i de la classe social ocupacional, 

les dones tenen menys probabilitats 

d’ocupar aquest tipus de càrrecs (fi gura 

4). Entre els 25 i 64 anys, les diferències 

de gènere són més marcades entre les 

persones de classe I i les de classe V.

Aquest resultat és consistent amb 

molts estudis que documenten que els 

homes són majoria entre els directius, 

1. La classe social ocupacional és una aproximació a la 

qualifi cació del treball –superior en les classes més 

benestants, la classe I–, que en aquest article s’ha 

elaborat a partir de la proposta del Grupo de la 

Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Grupo 

de la Sociedad Española de Epidemiología y de la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria, 2000). La classe I inclou gestors, 

personal tècnic expert i professionals lliberals; la 

classe II, ocupacions intermèdies i gestors de comerç; 

la classe III, treballadors i treballadores no manuals 

qualifi cats; la classe IV, treballadors i treballadores 

manuals qualifi cats o semiqualifi cats, i la classe V, 

treballadors i treballadores manuals no qualifi cats.

  Homes    Dones

Figura 2. Situació laboral segons el sexe i el grup d’edat. Barcelona, 2006
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Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2006. Elaboració pròpia.

  Homes    Dones

Figura 3. Classe social ocupacional de la població ocupada segons el sexe 
i el grup d’edat. Barcelona, 2006
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alts executius i en els nivells superiors 

de les ocupacions professionals, mentre 

que les dones romanen encara concen-

trades en categories inferiors. S’han 

establert regles, visibles i invisibles, 

entorn de la norma masculina, a la qual 

les dones de vegades troben difi cultats 

per adaptar-se: els col·legues, indepen-

dentment del sexe, i els clients no consi-

deren automàticament les dones iguals 

als homes; elles generalment han de tre-

ballar més durament que els homes per 

provar-se a si mateixes i, a vegades, han 

d’adoptar estils i actituds masculins de 

treball. A més, les dones tendeixen a ser 

excloses de les xarxes informals domi-

nades pels homes dins de les empreses, 

que són essencials per a la seva carrera 

professional (Artazcoz, 2005). Les im-

plicacions d’aquests resultats per a les 

desigualtats de gènere en la salut són 

clares: la posició socioeconòmica és un 

dels predictors principals de l’estat de 

salut (Krieger, Williams i Moos, 1997).

Pel que fa a l’estat civil, a partir 

dels 25 anys el percentatge de perso-

nes vídues, separades o divorciades 

és superior entre les dones. Ressalta 

l’alta proporció de vídues (48,9%) en 

comparació amb els homes (9,5%) en-

tre els majors de 64 anys, cosa que és 

deguda a la major esperança de vida 

de les dones (fi gura 5). Això té implica-

cions per a la salut, ja que nombrosos 

  Homes    Dones

Figura 4. Ocupació de càrrecs de comandament segons el sexe, el grup d’edat 
i la classe social ocupacional. Barcelona, 2006
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Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2006. Elaboració pròpia.

Figura 5. Estat civil o de convivència segons el sexe i el grup d’edat. Barcelona, 2006
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estudis documenten en ambdós sexes 

una major esperança de vida (Cheung, 

2000; Johnson, Backlund i Sorlie, 

2000) i un millor estat de salut físic 

i mental entre les persones casades 

o que viuen en parella (Simon, 2002; 

Wu et al., 2003).

Les desigualtats de gènere es repro-

dueixen en el treball domèstic i fami-

liar. Com s’observa a la fi gura 6, entre 

les persones empleades casades o que 

viuen en parella, hi ha una proporció 

molt superior de dones que d’homes 

que afi rmen ser elles soles les respon-

sables principals de la cura dels infants 

menors de 15 anys, cosa que també suc-

ceeix amb la cura de les persones ma-

jors de 65 anys que necessiten atenci-

ons o de persones amb discapacitat i en 

el nombre d’hores de treball domèstic i 

familiar (Cortès i Artazcoz, 2009). 

Les conductes relacionades 

amb la salut

En aquesta secció s’examinen quatre in-

dicadors de salut: tabaquisme, consum 

d’alcohol, pràctica d’exercici físic i ho-

res de son. En primer lloc es presenten 

els resultats segons el sexe i posterior-

ment també segons el nivell d’estudis. 

El tabaquisme s’ha mesurat a través 

d’una variable amb dues categories, ser 

fumador actual o no. Es considera con-

sum d’alcohol de risc beure més de 28 

unitats setmanals en homes i més de 17 

en dones. L’exercici físic en el temps de 

lleure s’ha agrupat en dues categories: 

sedentarisme (defi nit com la realització 

de menys activitat física de la recoma-

nada per a obtenir benefi cis cardiovas-

culars) i la resta. Les hores diàries de son 

també s’han mesurat a través d’una vari-

able dicotòmica (6 hores o menys i més 

de 6 hores). Es considera que el temps de 

son que cal per a recuperar-se de l’esforç 

diari és d’entre 7 i 9 hores diàries.

Les normes de gènere proporcio-

nen l’explicació social dels patrons 

de comportament relacionats amb la 

salut i lligats al sexe. Tanmateix, aquest 

origen social rarament rep l’atenció 

que mereix, com si els comportaments 

relacionats amb la salut fossin naturals 

i no apresos. En general, parlar de gène-

re i salut ha signifi cat fer-ho de dones 

i salut, amb la qual cosa no es posaven 

en evidència els lligams entre la mas-

culinitat i els comportaments de risc. 

Recentment, però, ha sorgit una preo-

cupació per les implicacions negatives 

de la socialització en la masculinitat 

sobre la salut (Griffi ths, 2006). 

A Barcelona, la prevalença del ta-

baquisme i del consum d’alcohol de 

risc es redueix amb l’edat i és superior 

entre els homes, mentre que el seden-

tarisme en el temps de lleure es manté 

estable amb l’edat i és superior entre 

les dones en els grups d’edat extrems. 

A més a més, la prevalença de dormir 

6 hores o menys al dia augmenta amb 

l’edat i no hi existeixen diferències de 

gènere (fi gura 7). 

Els hàbits relacionats amb la salut, a 

més d’associar-se amb el sexe, també ho 

fan habitualment amb la posició socio-

econòmica. En tots els grups d’edat, 

entre les persones que tenen com a mà-

xim estudis secundaris, la prevalença 

del tabaquisme és superior entre els 

homes, però entre les persones univer-

sitàries no hi ha diferències de gènere 

  Homes    Dones

Figura 6. Cura de les persones menors de 15 anys en població ocupada de 16 a 
64 anys casada o  que viu en parella, segons el sexe. Barcelona, 2006
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Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2006. Elaboració pròpia.



33

Les desigualtats de gènere en la salut a Barcelona  Barcelona Societat 17

a partir dels 25 anys i, fi ns i tot, entre 

la pobalció més jove, fumar és més 

freqüent entre les dones (fi gura 8). Cal 

assenyalar que mentre que els homes 

amb menys nivell d’estudis fumen 

més, en les dones més joves i més grans 

aquest patró és a la inversa.

Entre les dones la prevalença del 

consum d’alcohol de risc és superior a 

mesura que s’incrementa el nivell d’es-

tudis, mentre que entre els homes no 

s’observa aquesta associació (fi gura 9, a 

la pàgina següent).

Mentre que entre els homes la pre-

valença del sedentarisme decreix a me-

sura que s’incrementa el nivell d’estu-

dis, entre les dones, tot i que la tendèn-

cia hi és, l’associació no és tan marcada 

(fi gura 10, a la pàgina següent).

El 28% dels homes de Barcelona i 

el 32% de les dones dormen 6 hores o 

menys al dia, prevalença que augmenta 

amb l’edat en ambdós sexes. A més, la 

prevalença és superior entre les per-

sones de menor nivell d’estudis, amb 

diferències més accentuades entre les 

dones (fi gura 11, a la pàgina següent).

Com ja han documentat altres es-

tudis (Artazcoz, Borrell i Benach, 2001) 

també a Barcelona, entre les dones 

dormir poques hores –un indicador de 

salut estretament associat a disposar de 

  Homes    Dones

Figura 7. Conductes relacionades amb la salut segons el sexe i el grup d’edat. Barcelona, 2006
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Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2006. Elaboració pròpia.

  Homes    Dones

Figura 8. Tabaquisme segons el sexe, el grup d’edat i el nivell d’estudis.
Barcelona, 2006
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temps propi– es relaciona amb la “do-

ble jornada”, sobretot entre les treballa-

dores menys qualifi cades, les de les clas-

ses IV i V, entre les quals la proporció 

de les que dormen 6 hores o menys al 

dia en les casades que conviuen amb al-

gun fi ll i/o fi lla és de 37,8% davant d’un 

54,7% entre les que no tenen criatures 

(fi gura 12). S’ha de tenir en compte que 

la manca crònica de son s’associa amb 

sobrepès, resistència a la insulina i dia-

betis, concentracions baixes de tirotro-

pina, depressió, problemes coronaris i 

hipertensió (Rajaratnam i Arendt, 2001; 

Ayas, White, Al-Delaimy i col·l., 2003a; 

Ayas, White, Al-Delaimy i col·l., 2003b; 

Gottlieb, Redline, Nieto i col·l., 2006). 

A més, supera el consum d’alcohol i de 

drogues com la causa prevenible més 

freqüent d’accidents de trànsit (Rajarat-

nam i Arendt, 2001). 

L’estat de salut

En aquest apartat s’examinen tres indi-

cadors de salut: salut percebuda, salut 

mental i consum de psicofàrmacs. En 

primer lloc es presenten els resultats 

segons el sexe i després també segons el 

nivell d’estudis.

La salut percebuda s’ha recollit 

demanant a les persones entrevistades 

que descriguin la seva salut gene-

ral com a “excel·lent”, “molt bona”, 

“bona”, “regular” o “dolenta”. La varia-

ble original s’ha dicotomitzat conside-

rant les categories “regular” i “dolenta” 

com a mala salut percebuda. La salut 

percebuda és un indicador ampli del 

benestar associat amb la salut i s’ha 

  Homes    Dones

Figura 9. Consum d’alcohol de risc segons el sexe, el grup d’edat i el nivell d’estudis. 
Barcelona, 2006
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Figura 10. Sedentarisme en el temps de lleure segons el sexe, el grup d’edat 
i el nivell d’estudis. Barcelona, 2006
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Figura 11. Dormir 6 hores o menys al dia segons el sexe, el grup d’edat i el nivell 
d’estudis. Barcelona, 2006
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trobat que és un bon predictor de la 

mortalitat, fi ns i tot millor que el diag-

nòstic mèdic (Idler i Benyamini, 1997; 

Mossey i Shapiro, 1982). La salut mental 

s’ha mesurat a través de la versió de 12 

ítems del qüestionari de salut general 

de Goldberg (12-GHQ) (Goldberg et al., 

1970). Aquest és un instrument molt 

utilitzat per a la detecció de desordres 

psiquiàtrics de naturalesa ansiós-

depressiva (Goldberg, 1972). La variable 

original s’ha recodifi cat en una de dico-

tòmica, prenent els valors superiors a 

2 per indicar una mala salut mental. El 

consum de psicofàrmacs s’ha mesurat 

a través d’un llistat de medicaments 

presos durant els dos últims dies, en el 

qual s’han inclòs els ansiolítics, els an-

tidepressius i les pastilles per dormir.

Com és habitual, les prevalences del 

mal estat de salut percebut, del mal 

estat de salut mental (entès com a tras-

torns ansiosodepressius menors) i de 

consum de psicofàrmacs són superiors 

entre les dones. Aquestes desigualtats 

de gènere es donen en tots els grups 

d’edat. D’altra banda, mentre la preva-

lença del mal estat de salut percebut 

i del consum de psicofàrmacs s’incre-

menta a mesura que ho fa l’edat en 

ambdós sexes, la del mal estat de salut 

mental és similar en tots els grups 

d’edat (fi gura 13).

A partir dels 25 anys, en els dos 

sexes s’observa una tendència clara 

en la prevalença del mal estat de salut 

percebut segons el nivell d’estudis, amb 

un millor estat de salut a mesura que 

aquest augmenta (fi gura 14).

  Conviu amb fi lls/es   No conviu amb fi lls/es

Figura 12. Dormir 6 hores o menys al dia segons el sexe, la classe social i 
la convivència amb fi lls o fi lles entre persones ocupades casades o que viuen 
en parella. Barcelona, 2006
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Figura 13. Mal estat de salut percebut, mal estat de salut mental i consum 
de psicofàrmacs segons el sexe i el grup d’edat. Barcelona, 2006
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Figura 14. Mal estat de salut percebut segons el sexe, el grup d’edat i el nivell 
d’estudis. Barcelona, 2006
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Pel que fa a la salut mental, en amb-

dós sexes és millor entre les persones 

de nivells d’estudis més elevats, amb 

una tendència més pronunciada entre 

les dones (fi gura 15).

També en ambdós sexes, entre les 

persones de 25 anys o més, el consum 

Figura 15. Mal estat de salut mental segons el sexe, el grup d’edat i el nivell 
d’estudis. Barcelona, 2006
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Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2006. Elaboració pròpia.

Figura 16. Consum de psicofàrmacs segons el sexe, el grup de treball i el nivell 
d’estudis. Barcelona, 2006
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de psicofàrmacs és més freqüent entre 

les persones de nivells d’estudis més 

baixos (fi gura 16).

La divisió sexual del treball confi -

gura diferents posicions en el treball 

remunerat i en l’esfera domèstica i 

familiar segons el sexe, cosa que també 

s’associa a diferències de gènere en els 

determinants socials de la salut relaci-

onats amb el treball. Per exemple, està 

documentat que la pèrdua del treball 

té un impacte sobre la salut, sobretot 

en l’esfera de la salut mental, superior 

entre els homes que entre les dones. 

Tot i que alguns estudis han relacionat 

aquest diferent patró de gènere amb la 

major centralitat del treball remunerat 

en la vida dels homes que en la de les 

dones, estudis recents subratllen el 

paper del rol tradicional de l’home com 

a sustentador principal de la llar, de 

manera que l’impacte de la pèrdua de 

feina sobre la salut mental és superior 

entre els homes casats o que viuen en 

parella de classes manuals. Perdre la 

feina, en aquest col·lectiu, pot compor-

tar un greu problema econòmic per a 

la família, ja que amb freqüència són 

l’única font d’ingressos. Contrària-

ment, entre les dones la convivència 

amb fi lls i/o fi lles actua com a element 

protector en el cas de quedar-se a l’atur 

(Artazcoz et al., 2004).

Com s’observa a la fi gura 17, a Barce-

lona l’impacte de perdre la feina és tam-

bé superior entre els homes de classes 

manuals. És interessant el patró trobat 

entre les persones més qualifi cades de 

classes I i II, en les quals l’efecte sobre 

la salut mental és superior entre les do-

nes, probablement per una combinació 

d’una major centralitat del treball re-

munerat en la seva vida que en la de les 

treballadores manuals, juntament amb 

més difi cultats per trobar feina que els 

homes de la mateixa qualifi cació.



37

Les desigualtats de gènere en la salut a Barcelona  Barcelona Societat 17

S’ha assenyalat que el pitjor estat 

de salut de les dones és degut a la seva 

posició més desfavorida en la societat. 

Com s’ha mencionat abans, elles tenen 

menys poder en les empreses i en la 

societat en general, però, a més, conti-

nuen sent les responsables principals 

del treball domèstic i familiar, respon-

sabilitat que bona part d’elles ha de 

compaginar amb el treball remunerat. 

Molts homes i moltes dones volen tenir 

un treball remunerat satisfactori i una 

vida familiar feliç. Tanmateix, per a 

moltes dones aquesta aspiració és molt 

difícil, ja que continuen sent les res-

ponsables principals de les tasques do-

mèstiques. Per tant, sovint han de triar 

entre el treball remunerat i la família, 

o han de donar prioritat a una opció 

per sobre de l’altra en algun moment 

de la vida. 

Així, a Barcelona entre les mestres-

ses de casa de 25 a 64 anys, el 75% de 

les que es defi neixen com a mestresses 

de casa afi rmen haver treballat abans i 

el 63% diu que va abandonar el mercat 

laboral per obligacions familiars. Entre 

les dones de 25 a 64 anys casades o que 

viuen en parella, després de tenir en 

compte l’edat i la classe social, no hi ha 

diferències en l’estat de salut percebut 

ni en l’estat de salut mental entre dones 

empleades i mestresses de casa, però les 

segones tenen un consum superior de 

psicofàrmacs, sobretot entre les de ni-

vells d’estudis més alts (fi gura 18).

Conclusions

A Barcelona, persisteixen les desigual-

tats socials entre homes i dones, amb 

una situació més desfavorida per a les 

dones. Aquestes desigualtats es tradu-

eixen en desigualtats de gènere en els 

hàbits i l’estat de salut. La situació és 

més positiva per a les dones pel que 

fa als hàbits relacionats amb la salut, 

excepte en el cas del sedentarisme, 

i del tabaquisme entre les persones 

més joves universitàries, però el seu 

estat de salut és pitjor. La classe social 

interactua amb el gènere, de manera 

que, per exemple, la prevalença del ta-

baquisme és superior entre els homes 

  Ocupades    Mestresses de casa

Mal estat de salut percebut Mal estat de salut mental Consum de psicofàrmacs

Figura 18. Mestresses de casa i dones ocupades de 25 a 64 anys casades o 
que viuen en parella amb mal estat de salut percebut, mala salut mental i consum 
de psicofàrmacs segons el nivell d’estudis i la situació laboral. Barcelona, 2006
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Figura 17. Mal estat de salut mental segons el sexe, la classe social 
i la situació laboral entre la població activa. Barcelona, 2006
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en els grups amb nivells d’estudis més 

baixos, però no hi ha diferències de gè-

nere entre les persones universitàries; 

fi ns i tot entre les persones més joves la 

prevalença del tabaquisme és superior 

entre les dones. 

A Barcelona, la divisió sexual del 

treball i les desigualtats en el poder 

són determinants importants de la 

salut de dones i homes. A causa de la 

major càrrega de treball domèstica i 

familiar que tenen, les dones emplea-

des, casades o que viuen en parella i/o 

que conviuen amb criatures dormen 

menys hores que les que no hi convi-

uen. El paper tradicional de l’home 

com a principal sustentador econòmic 

de la llar és en bona part responsable 

del major impacte de l’atur sobre la 

salut mental en el sexe masculí. Fi-

nalment, moltes dones abandonen 

el mercat laboral per obligacions 

familiars. A Barcelona, les mestresses 

de casa tenen un consum superior de 

psicofàrmacs que les dones empleades, 

sobretot entre les de nivells d’estudis 

més alts. 
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