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1. Introducció i objectius

En el Directori Central d’Empreses (DIRCE‐INE), a finals de l’any 2019, consten 

3.041 empreses en el sector alimentari a Catalunya, cosa que representa un 12% 

de les empreses espanyoles del sector. Catalunya és la segona comunitat 

autònoma amb més participació, després d’Andalusia, amb un 20,5%. A Espanya, 

les empreses del sector alimentari representen el 0,8% del total, però presenten 

una xifra d’ocupació directa superior, el 2,3%; la participació de les dones és d’un 

37% (INE, 2019). Dins de Catalunya, la xifra d’empreses del sector de l’alimentació 

representa només un 0,5% del total d’empreses l’any 2019, però el percentatge 

més elevat de l’ocupació (78.438 persones segons l’Idescat, 2017), aproximadament 

un 16,7% del total de l’ocupació industrial (Idescat, 2017). Pel que fa a subsectors, 

la major part d’empreses es concentren en la fabricació de pa i pastes alimentàries 

(34,7%), seguides de les càrnies (19,2%). D’aquestes empreses, la majoria, 

aproximadament un 72%, tenen menys de 10 treballadors, cosa que deixa a les 

empreses amb més de 10 treballadors en un total de 845 casos (DIRCE, 2019). 

El mercat laboral català, com tots els mercats laborals, en més o menys grau, 

mostra les desigualtats resultants del sistema patriarcal d’organització social. Hi 

ha menys dones que homes formant part de la població laboral i, alhora, hi ha 

diferències significatives en segons quins sectors de producció. L’agricultura, la 

indústria i la construcció són els sectors més masculinitzats de Catalunya, i les 

dones són majoritàries en el sector de serveis, amb un 55% (Idescat, 2019). Cal 

afegir a aquesta distribució no uniforme entre dones i homes per sectors, la 

segregació horitzontal, que continua reproduint el sistema d’especialització 

tradicional de les feines tant públiques com privades, la segregació vertical, que 

implica que, independentment del sector, les dones ocupen sempre llocs de 

menor responsabilitat en l’estructura laboral i organitzativa que no els homes, i les 

diferències salarials, que continuen essent una important font de desigualtat entre 

homes i dones. 

L’objectiu d’aquest projecte és elaborar un informe que descrigui i analitzi 

críticament la situació de la dona a la indústria alimentària dins l’àmbit de 

Catalunya, i que examini, en particular, els aspectes següents: 
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 Grau de feminització de la mà d’obra (població ocupada i aturada) de la

indústria alimentària.

 Característiques d’estructura social (edat, nivell educatiu, lloc de naixement) de

la mà d’obra, comparació entre homes i dones, en la indústria alimentària.

 La segregació horitzontal i vertical per sexe en la indústria alimentària.

Després d’aquesta introducció, l’estudi es divideix en quatre blocs principals. El 

primer bloc, el punt 3, revisa l’estat de la qüestió a escala mundial, espanyola i 

catalana. El segon bloc, que comprèn el punt 4, consisteix en una anàlisi quantitativa 

del sector de la indústria alimentària a Catalunya, amb l’èmfasi en les característiques 

principals. El punt 5 es compon principalment de l’anàlisi quantitativa que permet 

conèixer la situació de les dones en la indústria alimentària catalana. En aquest 

sentit, en primer terme, s’exposa la presència de la dona en la indústria 

alimentària a Catalunya, i, en segon terme, es detalla la bretxa salarial en la 

indústria alimentària catalana. El punt 6, i darrer bloc, es configura a través d’una 

anàlisi qualitativa sobre la situació de la dona a la indústria alimentària des de la 

percepció de les empreses mateixes del sector, especialment de les dones 

empresàries i directives en el sector. Un cop finalitzada l’anàlisi qualitativa, es 

detallen les conclusions i les referències emprades en l’estudi. 
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2. Fonts d’informació i metodologia 

L’anàlisi del mercat laboral s’ha dut a terme a partir de les dades de les afiliacions 

a la Seguretat Social i l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) en el període 2012-2019 per poder analitzar l’evolució del 

sector. Seria ideal poder comptar amb dades actualitzades del cens de població 

espanyol, però en tot cas es tindran com a referents els indicadors principals 

disponibles. El darrer exercici censal és de 2011, i, per tant, les dades són massa 

allunyades de la realitat actual, però, pel que fa a sectors d’activitat, i especialment 

en relació amb la formació i altres característiques estructurals de la població, és 

la font més detallada. Així mateix, les últimes dades de què es disposa de 

l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’INE són de l’any 2014. 

L’anàlisi des del punt de vista empresarial es duu a terme principalment a partir de 

dues fonts de dades. La primera és el Directori Central d’Empreses (DIRCE), 

consultable a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que recull les dades de les 

empreses espanyoles i les seves unitats locals ubicades en territori espanyol, amb 

desagregacions per comunitats autònomes, províncies i municipis. La recollida de 

dades és anual; l’1 de gener de cada any es publica la informació de l’any anterior. 

Per tant, aquest informe es basa en les dades de l’any 2019, que són les més 

recents. La segona font d’informació és el Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos (SABI), que conté les dades presentades en els comptes anuals de les 

empreses amb forma societària (incloent-hi cooperatives), que també fan referència 

a l’any 2019. 

En tercer lloc, aquest estudi presenta una anàlisi qualitativa de la situació de la 

dona a la indústria alimentària segons els resultats observats en cinc grups de 

discussió aplegats per a l’estudi, tres compostos íntegrament per dones, un 

íntegrament per homes i un de mixt. Les persones integrants dels grups eren 

propietàries o directives d’empreses del sector de l’alimentació, excepte en dos 

casos que eren del sector de serveis, però una com a proveïdora i l’altra com a 

clienta de la indústria alimentària. La distribució territorial de les empreses i el 

nombre i sexe de les persones participants es presenten en la taula següent: 
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 Participants 

Grup Barcelona dones 6 

Grup Girona dones 7 

Grup Girona homes 6 

Grup Lleida dones 6 

Grup Tarragona dones i homes 5 

Total 30 

 
 

Les empreses de les persones participants cobrien diversos subsectors de la 

indústria incloent el processament i la conservació de carn i productes carnis, 

fruites i hortalisses, fabricació de productes lactis, productes de fleca i pastes 

alimentàries i altres productes alimentaris. Alguns dels participants es podien 

situar clarament a la indústria, d’altres es classificaven més aviat com a indústria 

agroalimentària (especialment els participants de les comarques de Lleida i alguns 

de Tarragona) i d’altres realitzaven també funcions de distribució dels productes 

propis i productes d’altri (principalment a les empreses de Girona).  
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3. Estat de la qüestió 

En primer lloc, és essencial determinar què entén aquest treball per indústria 

alimentària. Seguint la definició de l’Enciclopèdia de salut i seguretat laboral 

adaptada per Malagié, et al. (1989), la indústria alimentària consisteix en totes les 

activitats industrials dirigides al processament, la conversió, la preparació, la 

conservació i l’envasament d’aliments. Les matèries primeres utilitzades són 

generalment d’origen vegetal o animal i produïdes per l’agricultura, la cria i la 

pesca. D’acord amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE-

2009) i la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), la 

definició anterior s’enquadra en els codis següents, que s’utilitzen al llarg del 

treball per fer l’anàlisi quantitativa: 

Taula 3.1 Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE-2009) 

Codi Subsector   

101 Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes 

carnis 

102 Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 

103 Preparació i conservació de fruites i hortalisses 

104 Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals 

105 Fabricació de productes lactis 

106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 

107 Fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries 

108 Fabricació d’altres productes alimentaris 

109 Fabricació de productes per a l’alimentació animal 

 
Font: elaboració pròpia 
 
 

Més concretament, els grups de la taula 3.2 es detallen en els subcodis següents:  
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Taula 3.2 Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE-2009) 

Codi Subcodi Subsector   

101 

 

1011 Sacrifici de bestiar i conservació de carn 

1012 Sacrifici i conservació de volateria 

1013 Elaboració de productes carnis i de volateria 

102 1021 Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos 

1022 Fabricació de conserves de peix 

103 1031 Preparació i conservació de patates 

1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses 

1039 Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa 

104 1042 Fabricació de margarina i greixos comestibles similars 

1043 Fabricació d’oli d’oliva 

1044 Fabricació d’olis (excepte d’oliva) i greixos 

105 1052 Elaboració de gelats 

1053 Fabricació de formatges 

1054 Preparació de llet i altres productes lactis 

106 1061 Fabricació de productes de molineria 

1062 Fabricació de midons i productes amilacis 

107 1071 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos 

1072 Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de 

llarga durada 

1073 Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes 

similars 

108 1081 Fabricació de sucre 

1082 Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria 

1083 Elaboració de cafè, te i infusions 

1084 Elaboració d’espècies, salses i condiments 

1085 Elaboració de menjars i plats preparats 

1086 Elaboració de preparats per a l’alimentació infantil i 

preparats dietètics 

1089 Elaboració d’altres productes alimentaris ncaa 

109 1091 Fabricació de productes per a l’alimentació d’animals de 

granja 

1092 Fabricació de productes per a l’alimentació d’animals de 

companyia 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
 

Aquest apartat, en primer terme, fa una contextualització del paper de la indústria 

alimentària en l’economia mundial, espanyola i catalana, i, en segon terme, 

analitza estudis anteriors sobre el paper i la situació de la dona en aquest sector. 
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Cal destacar que hi ha múltiples estudis sobre la indústria alimentària, però pocs 

que tinguin en compte la perspectiva de gènere, i, en concret, l’anàlisi del paper 

de la dona. No obstant això, sí que hi ha estudis generals sobre el paper i la 

presència de la dona en la indústria. Tot i la comentada restricció de l’escassa 

literatura desagregada sobre la perspectiva de gènere en la indústria alimentària, 

es presenten els estudis trobats relacionats amb aquest tema. En cas de no 

disposar d’articles concrets sobre la indústria alimentària, s’opta per presentar 

d’altres més generalistes que tractin el sector industrial en conjunt. 

 

3.1 En el món 

La indústria alimentària ha crescut de manera diversificada, des de petites empreses 

de gestió familiar intensives en treball fins a grans companyies altament mecanitzades 

i automatitzades. Un elevat nombre de subsectors depenen completament de 

l’agricultura i la pesca locals. Fins a les darreres dècades, això significava una 

producció estacional i un mercat laboral altament volàtil. Les darreres innovacions 

tecnològiques han millorat i disminuït el component cíclic del sector. No obstant 

això, alguns subsectors, com ara la preparació i conservació de fruites i 

hortalisses, encara són altament estacionals, amb un mercat laboral precari, 

normalment compartit per dones i població estrangera (Malagié et al., 1989).  

La producció mundial de productes alimentaris ha incrementat darrerament. Segons 

la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), el 

valor de la producció alimentària ha passat d’1.647.661 milions de dòlars l’any 

1997 a 2.258.311 l’any 2017. Les exportacions, tanmateix, s’han disparat, i han 

passat de 304.222 milions de dòlars l’any 1997 a 1.026.377 l’any 2017. Gran part 

d’aquest augment es pot atribuir a una major demanda d’aliments i begudes 

processades, especialment als països en desenvolupament on el mercat encara 

no s’ha saturat. 

Krivkovich, A., i Nadeau, M. (2017) presenten la situació del sector alimentari pel 

que fa a la igualtat de gènere als Estats Units. En el seu treball, constaten que la 

indústria alimentària continua essent un sector en auge. Cal destacar que les dones 

concentren gran part de les decisions de compra, però no estan representades de 

manera general i proporcional en els diferents nivells jeràrquics de les empreses. 
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L’estudi detecta que la indústria alimentària té l’oportunitat de liderar la igualtat de 

gènere i racial, cosa que pot comportar els beneficis següents: 

- La diversitat de gènere incrementa el rendiment dels negocis: les empreses 

amb més igualtat solen tenir millors rendiments. Concretament, les empreses 

en el primer quartil, en termes de diversitat de gènere, tenen un 15% més de 

probabilitat d’obtenir beneficis per sobre la mitjana nacional que les empreses 

del darrer quartil.  

- La diversitat de gènere incrementa la captació de talent: més de la meitat dels 

graduats als Estats Units són dones. Ampliant la contractació als grups poc 

representats, incloses les dones, es redueix l’escassetat de recursos, en 

termes d’habilitats, a què s’enfronten les empreses. 

- La diversitat de gènere incrementa la innovació: atès que les dones realitzen el 

85% de totes les compres i el 93% de compres d’aliments, contractar dones 

aporta una visió clara sobre les necessitats dels consumidors. 

- La diversitat de gènere és justa: la Responsabilitat Social és un element cada 

cop més important i considerat pels consumidors; no només les dones es 

beneficien d’un lloc de treball inclusiu i just.  

L’estudi, a fi de determinar el paper de les dones en la indústria alimentària, 

analitza quatre elements: el primer és la ràtio de representació de les dones a 

cada nivell jeràrquic de l’empresa; el segon és la taxa de desgast, que determina 

si les dones abandonen el seu lloc de treball més que els homes; el tercer és la 

ràtio de promoció, i el quart és la taxa de contractació externa. 

L’estudi troba que les dones estan poc representades a tots els nivells jeràrquics 

de la indústria alimentària. Constitueixen el 49% a les posicions més baixes, però, 

a mesura que la jerarquia incrementa, la representació disminueix dràsticament 

fins al 23% de representació en llocs directius. També constaten que tenen menys 

possibilitats de promocionar. Aquesta situació es complica si s’analitza el paper de 

les dones racialitzades. Els percentatges de representació de les posicions baixes 

i directives són del 14% i el 3%, respectivament. 
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Figura 3.1 Representació de la dona per nivells jeràrquics a la indústria 
alimentària dels Estats Units 

 

Font: Krivkovich, A., Nadeau, M. (2017) 
 
 
Figura 3.2 Probabilitat de promoció a la indústria alimentària dels Estats Units 
 

  

Font: Krivkovich, A., Nadeau, M. (2017) 
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Si s’analitza per subsectors, la situació és la que mostra la figura 3.3. 
 
Figura 3.3 Representació de la dona per nivells jeràrquics als diferents subsectors 
de la indústria alimentària dels Estats Units 

 

Font: Krivkovich, A., Nadeau, M. (2017) 
 
 
Tal com es pot veure, el sector de distribució és el menys representat per les 

dones, amb un 9% de dones directives. També és un dels sectors amb menys 

possibilitats d’ascens de les dones, d’acord amb la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Probabilitat de promoció a la indústria alimentària dels Estats Units per 
subsectors 
 

 

Font: Krivkovich, A., Nadeau, M. (2017) 
 
 

Segons la Comissió Europea, la indústria alimentària i de begudes és el sector 

manufacturer més gran de la Unió Europea en termes d’ocupació i valor afegit. 

També és un sector actiu en el negoci amb països que no formen part de la Unió 

Europea. En els darrers anys, les exportacions alimentàries i de beguda s’han 

doblat fins als 90 bilions d’euros i han contribuït a una balança positiva de 30 

milions d’euros. Cal destacar que la legislació de la Unió Europea està altament 

harmonitzada i impulsa el mercat únic.  

L’any 2019, segons Eurostat, la indústria alimentària ocupa un 8% del total de 

població ocupada. Cal destacar que el 26% de la població ocupada en la indústria 

alimentària duu a terme tasques relacionades amb la fabricació de productes 

alimentaris. La major part dels treballadors (59%) són homes. 
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Figura 3.5 Treballadors i treballadores en la indústria alimentària europea  
 

 

Font: Eurostat 
 
 
Finalment, la revista Eurocarne (2020) afirma que les dones suposen un 36% dels 

treballadors de la indústria càrnia i només el 5% ocupa posicions executives. La 

notícia està basada en l’informe Meat Business Women, que es basa en dades 

d’enquestes del Regne Unit, Irlanda, Austràlia, Nova Zelanda i els Estats Units. 

 

 

 



13 
 

3.2. Espanya 

Segons l’informe anual de la Federació d’Alimentació i Begudes (FIAB)1 de 2019, 

la indústria alimentària i de begudes ha comptat amb un nombre de treballadors 

menor per complir la mateixa activitat que l’any 2018. Destaca que s’ha produït un 

fort avenç en les empreses de més de 500 treballadors. No obstant això, les 

empreses de fins a 10 assalariats continuen essent majoritàries. El nombre total 

d’empreses ha crescut en 289 respecte de l’any 2018 i ha superat la mitjana de la 

resta d’empreses manufactureres. 

Quant a la producció, el sector, segons l’informe, tanca l’any 2019 amb un 

significatiu creixement de la seva activitat, amb una taxa de creixement real 

aproximada del 2%. Cal destacar que l’estabilitat de preus és considerable, amb 

un creixement del 0,1%, tal com mostra la taula 3.6. 

Figura 3.6 Evolució de la producció en la indústria d’alimentació i begudes 

 
 
Font: Informe FIAB, 2019 
 
 
En termes agregats, el sector de l’alimentació i begudes ha superat els 120.000 

milions d’euros d’activitat productiva, gràcies, en part, al bon comportament de les 

exportacions i l’important impuls al turisme.  

                                                           
1 https://fiab.es/fiab-presentacion  

https://fiab.es/fiab-presentacion/
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Pel que fa a l’ocupació, l’informe destaca que l’EPA xifra els assalariats en més de 

476,5 milers de persones, cosa que fa la indústria alimentària i de begudes el 

primer sector industrial de l’Estat. La figura 3.7 en mostra la distribució per 

comunitats autònomes: 

Figura 3.7 Distribució de l’ocupació en el sector de l’alimentació per CA 

 

Font: FIAB, 2019 
 
 
Cal destacar que l’informe esmenta els esforços del sector per mitigar les diferències 

de gènere. Destaca que, any rere any, el pes de la dona incrementa, en termes 

d’ocupació, dins la indústria de l’alimentació i les begudes. No obstant això, 

ressalta que encara hi ha una gran divergència respecte del total de l’economia, 

tal com mostra la figura 3.8. 
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Figura 3.8 Percentatge d’ocupació  

 

Font: FIAB, 2019 
 
 

Sobre la situació de la dona dins del sector de la indústria agroalimentària a l’Estat 

espanyol, Morillo Balado (2011) duu a terme una investigació qualitativa sobre els 

processos que influeixen en la bretxa salarial entre els homes i dones en la 

indústria agroalimentària. Argumenta que el sector agroalimentari (el sector 

d’alimentació i begudes) té un elevat pes femení i les diferències salarials són 

superiors a la mitjana nacional. Concretament, en aquest sector, les dones 

perceben un 66% del total del salari dels homes. És a dir, les dones guanyen un 

34% menys. Les assalariades en aquest sector se situen a l’entorn del 39%, per la 

qual cosa aquest és un dels sectors industrials amb més pes dins la indústria 

espanyola. La metodologia emprada en el treball consisteix en dotze entrevistes 

exploratòries (vuit homes i quatre dones) en què s’obté informació sobre els 

principals subsectors de la indústria agroalimentària, on abunda la mà d’obra 

masculina (una fàbrica de cervesa, una empresa càrnia, una empresa de fabricació 

de productes lactis i una empresa de begudes refrescants), en dues comunitats 

autònomes (Múrcia i Cantàbria). També s’apleguen vuit grups de discussió, centrats 

en dones, entre els anys 2005, 2006 i 2009. Cal destacar que l’anàlisi se centra en 

l’anomenat “grup obrer”, ja que és el col·lectiu més nombrós; per tant, no s’aborda 

la qüestió dels càrrecs intermedis o les directives. Quant als resultats, l’autora 

identifica diversos mecanismes que duen a la discriminació de la dona en el sector: 
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- L’exclusió de les dones dels millors treballs i el pes dels estereotips: els treballs 

més ben remunerats dins del sector es reserven als homes. Aquí, l’autora 

identifica dues tendències: en primer lloc, les fàbriques amb nivells salarials alts 

no contracten treballadores en els departaments que major volum d’ocupació 

generen (envasat i producció). En segon lloc, en els centres on hi ha una 

composició mixta de l’ocupació, hi ha una forta segregació de treball entre els 

homes i les dones. Aquestes segregacions comporten avantatges salarials per 

als homes envers les dones. Aquesta tendència és forta en els subsectors on la 

mà d’obra femenina és majoritària (conservació de fruites i hortalisses, elaboració i 

conserves de peix). Un altre mecanisme per perpetuar aquesta exclusió és el 

fet que les empreses donen una major facilitat als homes per fer hores extres.  

- Infravaloració del treball de les dones: les dones solen tenir adjudicades 

tasques de menor valor en el sector alimentari. Aquest fenomen es produeix 

independentment de les funcions que realitzen les obreres. Dins d’aquesta 

dimensió, hi ha dos elements interrelacionats que influeixen en aquest procés: 

la divisió sexual del treball i els sistemes de qualificació professional.  

- Major control: el treball suggereix que les dones pateixen modalitats de control 

més rígides que els homes. Una primera forma de control s’aprecia a través de 

les tasques adjudicades a les treballadores (tasques altament mecanitzades, 

monòtones, que requereixen atenció permanent). La segona forma de control 

és exercida a través de les estructures d’autoritat de les fàbriques. La tercera 

forma consisteix en el fet que l’ascens de les dones dins l’escala jeràrquica sol 

estar altament condicionat.  

- Perspectives de canvi: l’estratègia de canvi s’ha centrat a superar la infravaloració 

que les dones pateixen en aquest sector. Pel que fa  a l’equiparació salarial, s’ha 

centrat en vies judicials sempre que la negociació col·lectiva no ha funcionat. 

D’altra banda, Morales Pérez (2001) estudia la participació activa de la dona en la 

indústria agroalimentària. Conclou que les dones tenen una elevada participació 

en aquest sector i, més concretament, en indústries agroalimentàries rurals. En 

aquest sentit, manifesta que les dones s’incorporen sota unes condicions molt 

determinades, que resumeix en temporalitat, flexibilitat i precarietat. Demostra que 

hi ha una clara feminització de la mà d’obra d’aquelles indústries agroalimentàries 

més temporals i amb un procés de producció menys mecanitzat. El 68,4% del 
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total de dones que el treball entrevista està sota règim de contractes temporals, 

amb el 35,5% de fixos discontinus i el 32,9% de temporals. Els contractes fixos 

apareixen gairebé exclusivament a la indústria càrnia, mentre que la temporalitat 

del treball es concentra a les indústries de primera transformació (conserva de 

fruites i vegetals o peix), on els contractes temporals suposen un 87,2% de la mostra 

que empra. Pel que fa a les indústries d’implantació recent, hi ha exclusivitat de 

contractes temporals i condicions laborals precàries. Tota aquesta situació genera 

que la dona es consideri un element flexible en el sistema de producció 

agroindustrial. Això comporta que les tasques de les dones estiguin subjectes a 

les necessitats de la producció (selecció, manipulació i envasat). L’apropiació 

femenina d’aquestes tasques genera que les dones siguin unes treballadores poc 

qualificades i formin part dels llocs menys valorats del sistema productiu 

agroindustrial. Les qualitats laborals femenines i la seva capacitat de desenvolupar 

la feina amb rapidesa i d’una manera flexible no han estat elements suficients per 

eximir les dones de ser una mà d’obra de segona categoria.  

Finalment, Vila (2019) destaca que el sector del gran consum i distribució a Espanya 

suspèn en diversitat. L’autora analitza les 150 principals empreses de fabricació 

d’aliments i begudes a Espanya. Destaca que el lideratge d’aquestes empreses és 

homogeni: home, de 50 a 59 anys, espanyol i amb una formació acadèmica en 

ciències socials (majoritàriament en economia). 

 

3.3 Catalunya 

L’informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 

(2019) destaca que en els darrers anys l’Índex de Producció Industrial (IPI) a 

Catalunya ha crescut a un ritme més ràpid que a Espanya, mentre que l’índex del 

sector alimentari se situa per sota la mitjana de la indústria global.  
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Figura 3.9 Evolució de l’IPI a Catalunya 
 

 

Font: Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 
(2019) 
 
 
Figura 3.10 Evolució de l’IPI a Espanya 
 

 

Font: Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 
(2019) 
 
 

No obstant això, segons  l’informe anual de la Federació d’Alimentació i Begudes 

(FIAB) de 2019, Catalunya i Andalusia concentren aproximadament el 40% de la 
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facturació de la indústria alimentària espanyola. Catalunya, amb un 23,5%, és la 

regió en què s’han invertit més recursos, ja que compta amb una presència 

majoritària d’empreses exportadores. L’any 2019, el valor de les exportacions 

d’aliments realitzades des de Catalunya ha superat els 8.000 milions d’euros.  

D’altra banda, l’informe d’ocupació de 2019 del FIAB apunta que el pes de la 

contractació indefinida i a jornada parcial ha augmentat lleugerament i l’ocupació 

amb nivell de Formació Professional ha crescut en aquest sector. 

Sobre la situació de la dona dins del sector de la indústria agroalimentària a 

Catalunya, no es troba cap estudi rellevant concret, per la qual cosa s’opta per 

comentar els principals resultats de l’estudi de Poveda (2018), que fa una 

aproximació a la situació de la dona en el sector industrial a Catalunya a través de 

l’Enquesta de població activa (EPA) i les dades del Cens de 2011 publicades per 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE). També complementa l’anàlisi quantitativa 

amb cinc entrevistes a dones que actualment treballen en el sector industrial en 

diferents posicions. Sobre la indústria alimentària, troba que els sectors del tèxtil, 

fusta, confecció, pell i calçat i la indústria de l’alimentació i begudes presenten un 

major nombre de dones ocupades, amb un 43,6% i 30,6% respectivament.  
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Figura 3.11 Ocupacions per sexe. Any 2011 

 

 Font: Poveda (2018) 
 
 

L’article conclou que hi ha una forta masculinització del sector industrial a 

Catalunya, una bretxa salarial superior a la del conjunt de l’economia i una menor 

participació femenina en els llocs de decisió, tot i presentar un nivell de formació 

mitjà superior.  
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4. Anàlisi quantitativa del sector de la indústria alimentària a Catalunya 

Per comprendre la situació de la dona a la indústria alimentària a Catalunya, és 

interessant conèixer les característiques d’aquesta indústria. Les dades utilitzades 

per a aquesta anàlisi han estat extretes de dues fonts. La primera és el Directori 

Central d’Empreses (DIRCE), consultable a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 

que recull les dades de les empreses espanyoles i les seves unitats locals 

ubicades en territori espanyol, amb desagregacions per comunitats autònomes, 

províncies i municipis. La recollida de dades és anual, l’1 de gener de cada any es 

publica la informació de l’any anterior. Per tant, aquest informe es basa en les 

dades de l’any 2019, que són les més recents. La segona font d’informació és el 

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), consultable amb subscripció 

prèvia. Aquesta base de dades conté les dades presentades en els comptes 

anuals de les empreses amb forma societària (incloent-hi cooperatives). Les 

societats hi dipositen els seus comptes anuals per imperatiu legal, cosa que fa 

que SABI sigui una font d’informació pràcticament de tota la població d’empreses 

amb forma societària. Tot i la limitació de SABI a les formes societàries, en cada 

anàlisi argumentarem el grau de representativitat important que té. Les dades del 

SABI es refereixen en general a l’any 2019. 

 
4.1 La indústria alimentària a Catalunya 

Per a aquesta part de l’informe, es considera que les empreses que componen la 

indústria alimentària són les que es classifiquen dins el grup 10 del CNAE (2009), 

que es titula Indústria de l’alimentació, que val a dir que exclou les begudes, 

excepte lactis i sucs de fruita i hortalisses.  
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Figura 4.1 Nombre d’empreses alimentàries a Espanya per comunitats autònomes 

 

Font: elaboració pròpia amb dades del DIRCE (2019) 
 
 

El grup 10 del CNAE conté un total de 3.041 empreses actives en la indústria de 

l’alimentació a Catalunya a finals de 2019, cosa que representa un 12% de les 

empreses espanyoles en el sector. Catalunya és la segona comunitat autònoma 

amb més participació, després d’Andalusia. 

Cal dir també que les empreses de la indústria alimentària representen a Espanya 

el 0,8% del total d’empreses l’any 2019, però una xifra superior de l’ocupació 

directa, el 2,4%, amb aproximadament 464.000 ocupats (el tercer trimestre de 

2020). Pel que fa a la distribució per sexe de l’ocupació a la indústria alimentària a 

Espanya, aproximadament 175.500 són dones (un 37,8%) segons dades de l’INE 

del tercer trimestre de 2020. Pel que fa a Catalunya, les empreses alimentàries 

representen un 0,5% del total d’empreses del DIRCE a Catalunya l’any 2019, i 

segons l’Idescat l’any 2017 una ocupació total de 78.428, amb el 37,4% de dones.  
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Taula 4.1 Ocupació a la indústria alimentària 
 

  Espanya a Catalunya b 

  Total Homes Dones 
% 

dones 
Total Homes Dones 

% 

dones 

Total indústria 2.687,7 1.963,2 724,5 27,0% 583,3 398,1 185,2 31,8% 

Indústria 

alimentària 
464 288,5 175,5 37,8% 78,4 49,1  29,3 37,4% 

 
Font: INE (3r trimestre de 2020) i Idescat (2017) 
 
 

4.2 Els subsectors de la indústria alimentària 

El sector es compon d’empreses que produeixen productes alimentaris de naturalesa 

diferent, menys o més elaborats, i begudes alimentàries (lactis i sucs vegetals), i 

també s’hi consideren els productors d’alimentació animal. La distribució d’empreses 

entre subsectors es pot veure a la taula 4.2, on destaca que els principals grups 

són les empreses que es dediquen a la fabricació de productes de fleca i pastes 

alimentàries (34,7%) i les empreses de processament, conservació i elaboració de 

productes carnis (19,2%); se n’exclou el grup d’Altres productes alimentaris perquè 

és una categoria resum de molts productes diversos. 
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Taula 4.2 Distribució d’empreses a la indústria alimentària a Catalunya (CNAE 10) 
 

Subsector Nombre 
d’empreses % 

101 Processament i conservació de carn i productes carnis 584 19,2% 

102 Processament i conservació de peix, crustacis i 
mol·luscos 58 1,9% 

103 Processament i conservació de fruites i hortalisses 117 3,8% 

104 Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals 191 6,3% 

105 Fabricació de productes lactis 179 5,9% 

106 Fabricació de productes de molineria, midons i 
productes amilacis 61 2% 

107 Fabricació de productes de fleca i pastes 
alimentàries 1.054 34,7% 

108 Fabricació d’altres productes alimentaris 651 21,4% 

109 Fabricació de productes d’alimentació animal 146 4,8% 

Total  3.041 100% 

 
Font: DIRCE (2019) 
 
 
Figura 4.2 Distribució d’empreses a la indústria alimentària a Catalunya (CNAE 10) 

 

 
Font: DIRCE (2019) 
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Les dades disponibles a la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos) presenten a octubre de 2020 un total de 2.426 empreses del sector de 

l’alimentació a Catalunya que estan actives, cosa que representa un 79,8% de les 

empreses identificades al DIRCE. Cal dir que la base de dades SABI només conté 

empreses amb forma societària i no persones físiques. Malgrat això, però amb 

aquesta magnitud, es pot considerar que les dades disponibles al SABI representen 

raonablement les empreses societàries de la indústria alimentària de Catalunya. 

La taula 4.3 presenta el nombre d’empreses disponibles al SABI en relació amb el 

total del DIRCE. El sector carni és el més ben representat amb un 92,5%. 

Contràriament, el subsector de la fabricació de productes de molineria, midons i 

productes amilacis és el menys ben representat, amb un 62,3% dels casos. 
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Taula 4.3 Nombre d’empreses i de treballadors a la indústria alimentària a Catalunya 
 

Subsector 
Nombre 

d’empreses 
DIRCE 

Nombre 
d’empreses 

SABI 

% 
d’empreses 

SABI 
respecte de 

DIRCE 

Nombre de 
treballadors 

totals 
SABI 

% de 
treballadors 

en 
subsectors 

101 
Processament i 
conservació de 
carn i productes 
carnis 

584 540 92,5% 25.718 39,2% 

102 
Processament i 
conservació de 
peix, crustacis i 
mol·luscos 

58 41 70,7% 679 1,0% 

103 
Processament i 
conservació de 
fruites i 
hortalisses 

117 76 65,0% 2.041 3,1% 

104 Fabricació 
d’olis i greixos 
vegetals i 
animals 

191 125 65,4% 1.510 2,3% 

105 Fabricació 
de productes 
lactis 

179 128 71,5% 2.528 3,8% 

106 Fabricació 
de productes de 
molineria, midons 
i productes 
amilacis 

61 38 62,3% 797 1,2% 

107 Fabricació 
de productes de 
fleca i pastes 
alimentàries 

1.054 755 71,6% 12.179 18,5% 

108 Fabricació 
d’altres productes 
alimentaris 

651 583 89,6% 17.223 26,2% 

109 Fabricació 
de productes de 
l’alimentació 
animal 

146 140 95,9% 2.995 4,6% 

Total  3.041 2.426 79,8% 65.670 100,0% 

 
Font: DIRCE (2019) i SABI (2019) 
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El gràfic següent mostra la distribució de treballadors per subsectors a Catalunya a 

partir de les dades disponibles (SABI, 2019). Cal dir que el nombre de treballadors 

a empreses catalanes inclou treballadors que poden estar treballant fora de 

Catalunya. Aquesta és una limitació de les dades SABI, però malauradament el 

DIRCE no publica dades a escala de subsector i comunitat autònoma o província. 

 
Figura 4.3 Distribució dels treballadors per subsectors 
 

 
Font: elaboració pròpia amb dades del SABI (2019) 
 
 
4.3 Dimensió empresarial 
 
Per conèixer la dimensió de les empreses de la indústria alimentària per a cada 

subsector, el DIRCE no disposa de dades a escala d’empresa sinó a escala de 

locals productius, cosa que proporciona només una aproximació de la dimensió, 

atès que una empresa pot tenir diversos locals productius.   
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Figura 4.4 Nombre de treballadors dels locals de la indústria alimentària a 
Catalunya 
 

 

Com indica el gràfic anterior, s’observa com predominen els locals que tenen entre 

1-9 treballadors contractats, que en termes totals són el 53%. El segon cas més 

freqüent (amb un 19%) és que no tinguin assalariats contractats en el local. Després 

vénen els locals que tenen entre 10-49 treballadors, seguits de lluny pels que 

tenen entre 50-199 (5,1%) i, finalment, pels de 200-5.000 o més (2%). 

Per subsectors, cal dir que els sectors amb més locals a Catalunya són els 

relacionats amb la fleca i pastisseria (107), seguits d’altres activitats alimentàries 

(108) i el sector carni. Predominen més en tots els sectors els locals de 

dimensions petites, però els sectors amb més locals grans són el carni (101) i el 

d’altres activitats alimentàries (108). 

A escala empresarial, hi ha les dades del SABI, que no representen el total 

d’empreses però són molt representatives de les empreses amb forma societària. 

La taula següent presenta el volum de treballadors mitjà per a cada subsector, i es 

pot observar com el sector carni és aquell que presenta una major dimensió en 



29 
 

termes mitjans, amb 47,6 treballadors. Contràriament, el sector amb menor 

dimensió mitjana és el de fabricació d’olis i greixos vegetals i animals. 

 
Taula 4.4 Nombre mitjà de treballadors per subsector 
 

Subsector 
Nombre 

d’empreses 
SABI 

Nombre de 
treballadors 
totals SABI 

Nombre 
mitjà de 

treballadors  

101 Processament i conservació de 
carn i productes carnis 

540 25.718 47,6 

102 Processament i conservació de 
peix, crustacis i mol·luscos 

41 679 16,6 

103 Processament i conservació de 
fruites i hortalisses 

76 2.041 26,9 

104 Fabricació d’olis i greixos vegetals i 
animals 

125 1.510 12,1 

105 Fabricació de productes lactis 128 2.528 19,8 

106 Fabricació de productes de 
molineria, midons i productes amilacis 

38 797 21 

107 Fabricació de productes de fleca i 
pastes alimentàries 

755 12.179 16,1 

108 Fabricació d’altres productes 
alimentaris 

583 17.223 29,5 

109 Fabricació de productes de 
l’alimentació animal 

140 2.995 21,4 

Total  2.426 65.670 27,1 

 
Font: SABI (2019) 
 
 

4.4 Distribució territorial 

Per identificar la distribució territorial del sector, l’INE no publica dades d’empresa,  

però sí dades de local productiu. La taula següent representa la distribució 

territorial dels locals, on es veu la importància de Barcelona, que conté el 58,5% 

dels locals de la indústria alimentària. 
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Taula 4.5 Distribució territorial de locals de la indústria alimentària a Catalunya 
 

  Locals totals % 

Barcelona 2.212 58,5% 

Girona 629 16,6% 

Lleida 460 12,2% 

Tarragona 482 12,7% 

Total 3.783 100% 

 
Font: DIRCE (2019) 
 
 
Aquesta distribució territorial de locals és totalment consistent amb la distribució 

d’empreses en la base de dades SABI que es presenta en la taula següent, on el 

60% de les empreses de la indústria alimentària se situen a la província de 

Barcelona, seguides de prop del 19% a Girona i gairebé l’11% a Tarragona, 

deixant només un 10% per a Lleida. 

 
Taula 4.6 Distribució territorial d’empreses de la indústria alimentària a Catalunya 
 

Províncies Nombre d’empreses SABI % 

Barcelona 1.457 60,1% 

Girona 454 18,7% 

Lleida 251 10,3% 

Tarragona 264 10,9% 

Total 2.426 100% 

 
Font: SABI (2019) 
 
 

El gràfic següent presenta la distribució de locals per província i per nombre de 

treballadors. La longitud de les barres mostra el nombre de locals que pertanyen a 

aquesta dimensió per a cada província. La primera observació és el predomini 

dels locals amb un nombre petit de treballadors, entre 1 i 9, que representen el 

51% dels locals en total. Segueix en importància el segment sense assalariats 

(23,7%), el segment de 10 a 49 treballadors (19,3%) i, en darrer lloc, els segments 

superiors a 50 treballadors, que representen només un 6%. 
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Figura 4.5 Distribució de locals de la indústria alimentària a Catalunya 
 

 
Font: SABI (2019) 
 
 

En el cas de Barcelona, el nombre de locals sense assalariats és més elevat (un 

26%) que la resta de dimensions de la seva zona. Tot i això, en ser la província 

més gran i més industrialitzada, també és la que disposa de més locals grans en 

termes absoluts, de 50 a 100 o més treballadors. També cal dir que el 56% dels 

grans locals alimentaris de Catalunya són a Barcelona. Seguidament, la segona 

província amb locals més grans, de més de 50 treballadors, és Girona, que aporta 

el 23% dels locals grans de Catalunya. Després hi ha Tarragona i Lleida amb 

dades força similars entre si. 

 
4.5 Forma jurídica 

La forma jurídica de les empreses de la indústria alimentària de Catalunya no és 

disponible al DIRCE, però la base de dades SABI sí que explicita la forma jurídica 

de les empreses que conté. La taula següent presenta la forma jurídica del sector, 

on es pot veure la gran predominança de la societat limitada, amb un 81,4%, 

seguida molt de lluny per les societats anònimes, que en són el 16,4%. La resta 
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de formes jurídiques són molt minoritàries. Cal recordar que el SABI no conté 

informació sobre empreses que no tinguin forma societària. 

 
Taula 4.7 Forma jurídica de les empreses del sector de l’alimentació 
 

Formes jurídiques Nombre d’empreses SABI % 

Cooperativa 49 2% 

Societat anònima 398 16,4% 

Societat civil 3 0,1% 

Societat limitada 1.975 81,4% 

Societat regular col·lectiva 1 0% 

Total 2.426 100% 

 
Font: SABI (2019)  
 
 

4.6 Dades per sexe en l’àmbit d’empresa 

La base de dades SABI conté principalment dos tipus d’informació: la distribució 

per sexe del total de la plantilla i també la presidència del consell d’administració i 

la direcció executiva de l’empresa. Pel que fa a la representativitat de les dades 

del SABI, el total de treballadors identificats pel SABI actualment (que correspon a 

dades de treballadors dels anys 2018 o 2019) és de 65.670, mentre que les dades 

d’Idescat de 2017 identificaven 78.438 treballadors a la indústria alimentària. La 

relació entre aquestes dades és de prop del 84%, cosa que representa una 

cobertura important del nombre de treballadors. Val a dir que el SABI informa 

sobre els treballadors d’empreses catalanes, mentre l’Idescat informa sobre 

treballadors a Catalunya, cosa que fa que s’hagin de comparar amb prudència. 

Pel que fa a dades per sexe de les plantilles, només estan disponibles per a 363 

empreses, cosa que en representa el 15% del total, però en volum de treballadors 

representa el 56,1%, perquè aquesta informació es troba per a les empreses 

grans. Tal com presenta la taula següent, de 36.829 treballadors dels quals es 

disposa d’informació, 13.680 són dones, cosa que en representa un 37,1%.  
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Taula 4.8 Disponibilitat de dades per sexes al SABI de la indústria alimentària a 
Catalunya 
 

 
Nombre 

d’empreses 
Nombre de 
treballadors 

Dones % 

Total SABI 2426 65.670     

Empreses que informen sobre sexe 363 36.829 13.680 37,1% 

% treballadors amb informació per 
sexe respecte del total 15% 56,1%     

 
Font: SABI (2019) 
 
 

Cal dir que, en dades de l’Idescat de 2017, la taxa de participació femenina del 

personal assalariat és del 37,4%, cosa que en confirma el nivell de feminització i 

dona robustesa a la dada trobada amb la mostra d’empreses del SABI. 

Tot i la limitació de només tenir dades d’un 15% de les empreses, que són les 

més grans, també es pot analitzar la informació per subsector, tal com presenta la 

taula següent on es pot veure la presència minoritària de la dona, excepte en el 

subsector de processament de peix, però les dades d’aquest subsector no són 

representatives perquè només hi ha disponible informació per al 7% de l’ocupació. 

Els subsectors amb dades representatives on la dona és més a prop de la paritat 

són els de fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries (46,1% de 

participació femenina) i el de fabricació d’altres productes alimentaris (42,7%). El 

subsector amb menys participació de la dona és el de fabricació de productes de 

molineria, midons i productes amilacis (17,3%). 
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Taula 4.9 Presència de la dona als subsectors de la indústria alimentària 
 

Subsector 
Nombre de 
treballadors 
totals SABI 

Nombre 
treballadors 

amb 
informació 

% de 
treballadors 

amb 
informació 

Nombre 
de 

dones 
%  

101 Processament i 
conservació de carn i 
productes carnis 

25.718 11.769 45,8% 3.726 31,7% 

102 Processament i 
conservació de peix, 
crustacis i mol·luscos 

679 49 7,2% 26 53,1% 

103 Processament i 
conservació de fruites 
i hortalisses 

2.041 1.537 75,3% 573 37,3% 

104 Fabricació d’olis i 
greixos vegetals i 
animals 

1.510 1.100 72,8% 258 23,5% 

105 Fabricació de 
productes lactis 

2.528 1.730 68,4% 578 33,4% 

106 Fabricació de 
productes de 
molineria, midons i 
productes amilacis 

797 620 77,8% 107 17,3% 

107 Fabricació de 
productes de fleca i 
pastes alimentàries 

12.179 4.226 34,7% 1.948 46,1% 

108 Fabricació d’altres 
productes alimentaris 

17.223 13.808 80,2% 5.892 42,7% 

109: Fabricació de 
productes 
d’alimentació animal 

2.995 1.990 66,5% 571 28,7% 

Total  65.670 36.829 56,1% 13.680 37,1% 

 
Font: SABI (2019) 
 
 

Una altra dada disponible al SABI és el nom de la persona que exerceix la 

direcció executiva de l’empresa. Aquesta dada està disponible per a la gran 

majoria d’empreses i se n’identifica el sexe pel tractament (“Don” o “Doña”). 

Després de corregir alguns errors visibles en la classificació per sexes del SABI, 

els resultats obtinguts són 377 dones respecte de 1.400 homes (la resta són 

societats o no tenen la dada disponible). És a dir que, del total de dades d’empreses 

identificades (1.777 empreses de 2.426), només un 21,2% són dirigides per dones. 
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Pel que fa a la presidència del consell d’administració, l’òrgan màxim de govern 

de les empreses, que normalment es troba assignada a un propietari de 

l’empresa, en la base de dades es troba informació sobre 195 persones a la 

presidència, de les quals 171 són homes i 24 són dones (un 12,3%). 

 
Taula 4.10 Distribució de la direcció executiva i la presidència del consell 
d’administració  
 

 Dones Homes Total % dones 

Direcció executiva 377 1400 1777 21,2% 

Presidència del consell 
d’administració 24 171 195 

12,3% 

 
Font: SABI (2019) 
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5. Anàlisi quantitativa de la situació de les dones en la indústria alimentària 
a Catalunya 

5.1 Presència de la dona en la indústria alimentària catalana 

Davant la impossibilitat d’obtenir dades de l’Enquesta de població activa 

desagregades a dos dígits per a la indústria alimentària catalana, s’opta per 

utilitzar les dades d’afiliació a la Seguretat Social per obtenir una aproximació de 

quina és la presència de la dona en la indústria alimentària catalana.   

En primer lloc, es presenta l’evolució de la presència femenina en la indústria 

alimentària. 

 
Figura 5.1 Nombre de dones afiliades a la Seguretat Social en la indústria 
alimentària a Catalunya 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

Tal com es pot veure, l’evolució és positiva: passa de 25.558 dones afiliades l’any 

2012 a 30.484 l’any 2019, un increment del 19,27%. No obstant això, si es 

compara amb el nombre d’homes i el total d’afiliats, la seva presència, en termes 

relatius, no s’ha vist altament alterada. És a dir, no hi ha hagut un increment del 

pes relatiu de la dona en la indústria alimentària. 
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Figura 5.2 Percentatge de dones i homes afiliats a la Seguretat Social en la 
indústria alimentària a Catalunya 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

També es presenta la taula amb els valors absoluts i relatius. S’observa la 

tendència comentada anteriorment. Per tant, el pes dels homes en la indústria 

alimentària catalana en termes absoluts i relatius és major i constant al llarg del 

temps. El percentatge de participació de l’home respecte del total és entre el 60% 

i el 61%. En canvi, la participació de la dona respecte del total se situa entre el 39% 

i el 40%. Cal destacar, de nou, que aquestes ràtios s’han mantingut constants al 

llarg del període 2012-2019. 

 
Taula 5.1 Afiliacions a la Seguretat Social en la indústria alimentària per sexe 
 

 Dones % de dones Homes % d’homes Total 

2012 25.558 39,64% 38.917 60,36% 64.475 

2013 25.354 39,4% 38.996 60,6% 64.350 

2014 25.942 39,01% 40.557 60,99% 66.499 

2015 26.923 39,13% 41.876 60,87% 68.799 

2016 28.279 39,12% 44.008 60,88% 72.287 

2017 29.553 39,3% 45.644 60,7% 75.197 

2018 30.078 39,35% 46.362 60,65% 76.440 

2019 30.484 39,68% 46.338 60,32% 76.822 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
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Per rangs d’edat, s’observa que la major part de la concentració de dones 

afiliades a la Seguretat Social és de 30 a 44 anys, coincidint amb la mitjana del 

sector industrial. Seguidament i per ordre, hi ha el rang de 45 a 54 anys, menys 

de 30 anys i 55 anys i més. Aquest mateix patró es reprodueix en els homes.  

Taula 5.2 Afiliacions a la Seguretat Social per sexe i edat a Catalunya 

  Menys de 
30 anys 

De 30 a 44 
anys 

De 45 a 54 
anys 

55 anys i 
més 

Total 

Dones 

2012 3.709 12.069 6.757 3.023 25.558 

2013 3.552 11.952 6.755 3.095 25.354 

2014 3.656 12.039 6.960 3.287 25.942 

2015 3.892 12.230 7.291 3.510 26.923 

2016 4.254 12.531 7.757 3.737 28.279 

2017 4.584 12.838 8.080 4.051 29.553 

2018 4.603 12.738 8.343 4.394 30.078 

2019 4.674 12.582 8.549 4.679 30.484 

Homes 

2012 5.644 17.733 10.121 5.419 38.917 

2013 5.586 17.592 10.276 5.542 38.996 

2014 6.194 17.873 10.766 5.724 40.557 

2015 6.516 18.103 11.224 6.033 41.876 

2016 6.985 18.878 11.761 6.384 44.008 

2017 7.357 19.145 12.329 6.813 45.644 

2018 7.449 19.000 12.741 7.172 46.362 

2019 7.434 18.387 12.885 7.632 46.338 

 
Font: Idescat 
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Figura 5.3 Nombre de dones afiliades a la Seguretat Social en la indústria 
alimentària per rangs d’edat a Catalunya 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

Si s’atén la nacionalitat, l’any 2019, la indústria alimentària presenta un 19,09% de 

dones immigrants afiliades a la Seguretat Social sobre el total de dones. En canvi, 

aquest percentatge és del 29,53% en els homes. És a dir, 10,44 punts percentuals 

més. Per tant, la presència d’homes immigrants, en termes relatius, és major.  

 
Figura 5.4 Percentatge de dones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya per 
nacionalitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
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Figura 5.5 Percentatge d’homes afiliats a la Seguretat Social a Catalunya per 
nacionalitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

Comparant tots els col·lectius, la participació en la indústria alimentària està 

dominada per homes nacionals, seguits de les dones nacionals, els homes 

estrangers i les dones estrangeres. En aquest sentit, el col·lectiu amb menys 

participació en la indústria alimentària són les dones estrangeres.  

 
Figura 5.6 Participació de les dones i els homes per nacionalitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
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En termes de tipus de relació laboral, no s’observen grans diferències entre els 

homes i les dones. Cal destacar que, en ambdós casos, el pes relatiu dels no 

assalariats ha caigut des de 2012. Per tant, es pot afirmar que gran part de 

treballadors i treballadores de la indústria alimentària catalana són assalariats. El 

percentatge de no assalariats totals l’any 2019 és del 5,61%, un 4,94% entre les 

dones i un 6,06% entre els homes.  

Analitzant les diferències entre homes i dones per tipus de jornada, no s’aprecien 

grans canvis per sexe. La major part de treballadors i treballadores de la indústria 

alimentària catalana presenten contractes indefinits. L’any 2019, el percentatge de 

dones amb contracte indefinit és del 81,46%, i d’homes del 81,38%. Per tant, no 

s’hi observen diferències significatives. No obstant això, destaca el fet que el 

percentatge de contractes indefinits, en ambdós sexes, ha disminuït des de l’any 

2012, tal com es pot apreciar a la figura 5.7.  

 
Figura 5.7 Percentatge d’homes i dones amb contracte indefinit 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

Finalment, si es classifiquen les dades segons el tipus de jornada, hi ha clares 

diferències entre sexes. Les dones es caracteritzen per concentrar gran part dels 

contractes de jornada parcial i contracte discontinu, mentre que els homes tenen 

més contractes a jornada completa.  

 

  

78,00%

79,00%

80,00%

81,00%

82,00%

83,00%

84,00%

85,00%

86,00%

87,00%

88,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% dones % homes



42 
 

Taula 5.3 Afiliacions a la Seguretat Social per sexe i tipus de jornada 
 
 

Dones 

  No 
informat 

Contracte 
jornada completa 

Contracte 
jornada parcial 

Contracte 
discontinu 

Total 

2012 24 19.234 3.916 215 23.389 

2013 146 19.065 3.762 171 23.144 

2014 154 19.414 3.709 188 23.465 

2015 186 19.872 3.819 224 24.101 

2016 192 20.760 4.125 209 25.286 

2017 226 21.567 4.262 227 26.282 

2018 217 22.575 4.214 271 27.277 

2019 260 24.276 4.184 258 28.978 

Homes 

2012 47 30.810 2.192 120 33.169 

2013 131 30.618 2.215 134 33.098 

2014 217 31.190 2.373 160 33.940 

2015 189 31.722 2.335 134 34.380 

2016 208 33.124 2.418 160 35.910 

2017 221 34.250 2.305 182 36.958 

2018 240 36.742 2.322 195 39.499 

2019 250 40.659 2.414 209 43.532 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

Del total de contractes a jornada completa, l’any 2019, les dones representen un 

37,39% i els homes un 62,61%. És a dir, hi ha una diferència de 25,23 punts 

percentuals. En canvi, si s’analitzen els contractes a jornada parcial i discontinus, 

la tendència es reverteix: les dones, amb un 64,1%, presenten majoritàriament 

aquest tipus de contracte. Aquesta situació es mostra a les figures 5.8 i 5.9. 
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Figura 5.8 Percentatge de contractes a jornada completa 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

Figura 5.9 Percentatge de jornada parcial i discontinus 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 
 
 

5.2 Bretxa salarial en la indústria alimentària catalana 

La bretxa salarial és una problemàtica que es reprodueix en gairebé tots els 

sectors de l’economia. Aquest apartat il·lustra, a partir de dades de l’Enquesta 

d’estructura salarial (EES) de 2014, proporcionades per l’Institut Nacional 

d’Estadística i preparades per l’Idescat, la situació de la dona en termes salarials 

en la indústria alimentària catalana, i, a més, la compara amb el total de l’economia. 
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Cal destacar que les dades estan força desactualitzades. No obstant això, es 

consideren prou robustes per mostrar el patró de comportament de la indústria 

alimentària quant a diferències salarials entre homes i dones.  

En primer lloc, el guany mitjà anual per treballador en la indústria alimentària se 

situa en 26.225,62 €, i per treballadora en 20.142,83 €. És a dir, les dones cobren 

un 23,19% menys que els homes de mitjana. Aquesta diferència és lleugerament 

més elevada si es replica el càlcul al total de l’economia, on els treballadors cobren 

27.447,71 € i les treballadores 20.324,88 €. Per tant, en termes generals, les dones 

cobren un 25,95% menys que els homes. Tot i que la diferència és menor en la 

indústria alimentària, cal destacar que els sous mitjans, tant d’homes com de 

dones, tanmateix són inferiors a la mitjana de la resta de l’economia. La figura 

5.10 il·lustra aquesta situació. 

 
Figura 5.10 Salari mitjà anual en el total de sectors i en la indústria alimentària per 
sexe 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 
Si s’analitza per rangs d’edat, la diferència més gran entre salaris es troba en el 

rang que va de 45 a 54 anys, seguit de 55 i més anys, de 30 a 44 anys i menys de 

30 anys.  
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Figura 5.11 Diferències de salari entre homes i dones en el total de sectors i en la 
indústria alimentària per rangs d’edat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

Tal com es pot apreciar, la menor diferència es concentra en els individus de 

menys de 30 anys. En la indústria alimentària, la diferència entre homes i dones 

se situa en el 5,88%, i en el total de l’economia en un 17,32%.  

El mateix patró es repeteix en la comparativa per nacionalitat. No obstant això, cal 

destacar que la diferència entre dones estrangeres i nacionals és del 10,10%, mentre 

que en el cas dels homes estrangers i nacionals és del 23,02%. Si es calcula la 

diferència entre les dones estrangeres i els homes estrangers, es redueix al 13,84%. 

En canvi, en els nacionals la diferència és del 26,2%. És a dir, la bretxa salarial en 

els treballadors i treballadores estrangeres és menor que en els nacionals. 
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Figura 5.12 Salari mitjà anual en el total de sectors i en la indústria alimentària per 
sexe i nacionalitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

Si aquesta anàlisi es porta al total de l’economia, s’observa que la diferència entre 

dones estrangeres i nacionals és del 15,24%, mentre que en el cas dels homes 

estrangers i nacionals és del 24,7%. La diferència entre les dones estrangeres i 

els homes estrangers és del 17,94%. En canvi, entre els nacionals aquesta 

diferència és del 27,11%. És a dir, la bretxa salarial entre els treballadors i les 

treballadores estrangeres és menor que entre els nacionals. No obstant això, 

també s’observa que aquesta diferència és menor en la indústria alimentària. Per 

tant, es pot concloure que, en la indústria alimentària, la bretxa salarial total i per 

nacionalitat és menor que en el total de l’economia. Cal destacar que la diferència 

entre les dones estrangeres, el grup amb un salari anual més reduït, i els homes 

nacionals, el grup amb un salari anual més elevat, és d’un 35,03%. 
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Taula 5.4 Salari mitjà anual en el total de sectors i en la indústria alimentària per 
sexes i nacionalitat 
 

Indústria 
alimentària 

Homes Dones Bretxa 

Espanyola 27.589,69 20.355,92 26,2% 

Estrangera 21.238,45 18.298,63 13,8% 

 

Total de sectors Homes Dones Bretxa 

Espanyola 28.168,90 20.531,61 27,1% 

Estrangera 21.207,87 17.402,30 17,9% 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

Una tercera característica que genera diferències salarials notòries és el nivell 

d’estudis. En aquest cas, s’observa que, en la indústria alimentària, les diferències 

salarials entre homes i dones són notòries quan no disposen de cap nivell 

d’estudis i educació primària (34,28%) i amb estudis universitaris (25,6%). En 

canvi, quan tenen educació secundària o formació professional, la diferència es 

redueix a la meitat respecte dels individus que no tenen estudis o estudis primaris, 

amb unes diferències del 12,04% i el 14,17% respectivament. 

 
Taula 5.5 Salari mitjà anual en el total de sectors i en la indústria alimentària per 
nivell d’estudis 
 

Nivell d’estudis Homes Dones 

Sense estudis i educació primària 23.022,90 15.130,13 

Educació secundària 26.422,90 23.242,05 

Formació professional 26.043,59 22.351,98 

Estudis universitaris 38.655,21 28.753,23 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
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Figura 5.13 Salari mitjà anual en la indústria alimentària per sexe i nivell d’estudis 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

No obstant això, cal destacar que aquesta bretxa salarial per nivell d’estudis és 

encara major en el total de l’economia. Un home sense estudis i educació primària 

obté, de mitjana, 21.029,14 € anuals, mentre que una dona obté 12.605,89 €. És a 

dir, amb el mateix nivell d’estudis les dones ingressen un 40,05% menys. A 

diferència de la indústria alimentària, els estudis universitaris generen, de mitjana, 

una menor desigualtat (26,37%). Per tant, l’educació secundària i la formació 

professional, en la indústria alimentària, concentren menors desigualtats salarials 

respecte del total de l’economia.  

Si s’analitzen els anys d’antiguitat, s’observa una tendència creixent dels guanys 

mitjans anuals en relació amb els anys treballats.  
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Figura 5.14 Salari mitjà anual en la indústria alimentària per sexe i anys d’antiguitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’Estructura Salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

També s’aprecia un increment de la bretxa salarial, tal com mostra la figura 5.14. 

El pic de diferència salarial es produeix de dos a quatre anys, mentre que disminueix 

de cinc a deu anys, i torna a incrementar de nou a partir de deu anys d’experiència. 

Per tant, els salaris incrementen a mesura que ho fa la bretxa salarial. És a dir, el 

creixement dels salaris dels homes és més accelerat que els de les dones a mesura 

que els anys d’antiguitat incrementen. 
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Figura 5.15 Bretxa salarial en la indústria alimentària per anys d’antiguitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

D’altra banda, el total de l’economia presenta una tendència totalment oposada. És 

a dir, a mesura que incrementen els anys d’antiguitat, la bretxa salarial disminueix. 

Tot i això, la bretxa salarial és major en treballadors i treballadores de menys de 

dos anys d’antiguitat, de dos a quatre anys i de cinc a deu anys respecte de la 

indústria alimentària. A partir de deu anys, la bretxa salarial del total de l’economia 

se situa per sota de l’alimentària, tot i que amb una lleugera diferència.  

Figura 5.16 Bretxa salarial en el total de l’economia a Catalunya per anys 
d’antiguitat 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
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Finalment, cal destacar que la bretxa salarial en la indústria alimentària per als 

treballadors i les treballadores que no tenen tasques de supervisió és del 18,7%, 

mentre que per les tasques de supervisió és del 23,6%. És a dir, quan la 

responsabilitat és major, aquesta bretxa incrementa.  

Figura 5.17 Salari anual mitjà en la indústria alimentària per sexe i tipus de tasca 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) i l’Idescat 
 
 

En canvi, en el total de l’economia, la bretxa és la mateixa independentment del 

tipus de tasca que es desenvolupi. Aquesta bretxa ronda el 23,5%. 
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6.  Anàlisi qualitativa de la situació de les dones en la indústria alimentària a 
Catalunya 

L’anàlisi de resultats es fa en diverses seccions que tracten en primer lloc els 

principals aspectes clau en l’estudi de gènere, que són principalment els següents: 

grau de feminització de la plantilla, segmentació horitzontal, segmentació vertical, 

bretxa salarial i sostre de vidre. A continuació d’aquests aspectes, s’afegeixen 

algunes seccions sobre aspectes addicionals que s’han considerat rellevants. 

6.1  Grau de feminització de la plantilla 

La distribució de les plantilles en total entre homes i dones presenta una alta 

variabilitat, des de l‘11% de dones en una empresa situada a l’agroalimentació 

fins al 50% en una empresa de productes de fleca o prop del 70% en una càrnia 

de les comarques de Tarragona. La gran majoria de casos tenen a l’entorn del 

40% de presència femenina en general. 

Els arguments que sorgeixen per explicar aquestes diferències entre subsectors 

són principalment tres. El primer és la naturalesa del procés productiu: com 

més exigència física (força, principalment), treball exterior i horaris difícils per a la 

conciliació familiar, més s’explica la presència de candidats homes en el 

reclutament i en la permanència a l’empresa, tal com va indicar una directiva-

propietària: “La cura de la granja és un món molt masculinitzat, és complicat 

trobar dones”; “... al camp tenim homes, però a la manipulació és quan hi ha 

dones”. En contraposició, en una empresa d’alimentació saludable, la directora 

assenyalava que el seu subsector potser atreia més dones: “quan ens vam posar 

a buscar directives, la majoria de CV que ens arribaven eren de dones, i de fet les 

dones hi estaven més preparades”.  

El segon motiu és l’antiguitat de l’empresa o el seu grau de creixement recent. 

Empreses més antigues mantenen més homes a la plantilla que van ser reclutats 

fa molts anys. En canvi, les empreses més recents o que han experimentat 

creixements o diversificacions en els últims deu anys aproximadament han reclutat 

més dones en les seves línies, a tots els nivells en general. En aquest sentit, 

incloem dues cites formulades: “Fa 20 anys, quan vaig començar, érem el 90% 

d’homes, i ara estem a la paritat” (directiva i accionista); “A departaments nous 

com Qualitat, hem pogut contractar moltes dones” (directiu i propietari).    
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Una tercera explicació és el lideratge de dones, especialment a la direcció general, 

que associen a una relació positiva en favor de les dones, especialment a l’hora 

de contractar càrrecs directius: “quan hi ha una empresa més professionalitzada 

que treballa per competències, o quan està més liderada per dones i en la 

propietat hi ha dones, això afavoreix molt més que en càrrecs de responsabilitat hi 

hagi dones” (directiva, propietària). En aquest mateix sentit, una participant va dir: 

“Al llarg dels últims anys, hi ha hagut un relleu generacional en la propietat de 

l’empresa. Quan es va fundar l’empresa, tots els propietaris eren homes, ara hi ha 

moltes propietàries i homes joves. Això ha provocat que hi hagués un canvi en la 

mentalitat que s’ha vist reflectit en una major presència femenina en els càrrecs 

directius i en alguns departaments”. 

La majoria de participants afirmen que en la seva empresa el reclutament no és 

determinat pel sexe dels candidats sinó per les capacitats de la persona, sigui 

quin sigui el càrrec: “Valorem el lloc de treball i la persona més adient” (directiva, 

propietària); “no es busca un perfil masculí o femení, sinó la persona adient” 

(directiva, propietària). També han manifestat reiteradament que la perspectiva de 

gènere en l’àmbit laboral ha canviat molt i no només pel que fa a la feminització 

de la direcció o en la conciliació laboral, sinó també en aspectes com el canvi de 

nom de les feines per fer-les més “unisex”, amb l’explicació següent: “el vocabulari 

mal utilitzat estigmatitza molt”. Cal dir que el canvi de vocabulari referit era d’una 

posició tradicionalment femenina a la qual s’ha canviat el nom per deixar el lloc de 

treball en masculí.  

En resum, en els grups de discussió, els participants homes i dones expliquen que 

en les seves empreses el percentatge de dones ha augmentat al llarg del temps, 

que és molt diferent de com era fa 20 anys i que no s’aplica discriminació a les 

dones en el reclutament. Però, al final d’un grup de dones, una participant indica 

que la idea de paritat entre sexes estava més interioritzada en les dones: “la 

mirada que és igual que siguin homes o dones, potser només la tenim les dones; 

tinc els meus dubtes que els homes la tinguin”. 

6.2  Segmentació horitzontal: força vs. habilitat? 

La gran majoria de participants fan referència al fet que hi ha marcades diferències 

en la distribució de dones i homes entre els diferents departaments o funcions de 
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l’empresa. En la planta productiva, en les línies de treball on la força física és 

encara important, predominen els homes, però, quan es tracta d’habilitat manual 

o cura pel detall, predominen les dones. Cal dir que aquesta predominança de 

vegades arriba a ser gairebé absoluta, és a dir, de línies productives amb 

pràcticament el 100% d’homes o de dones, tal com verbalitza una directiva 

propietària del sector carni: “a planta, hi ha departaments que només poden ser 

d’homes per una qüestió de força. Igual que hi ha departaments on és millor que 

siguin dones per una qüestió d’habilitat” (directiva-propietària, sector carni). En 

altres casos, la predominança d’un gènere és menys dràstica: “En la producció, el 

60% són homes, però a la secció d’envasat la majoria són dones, i en els toros 

mecànics són tots homes” (directiva, propietària, altres productes alimentaris). 

Una altra habilitat de la dona que es destaca i en justifica la presència és l’habilitat 

d’atenció al client i l’empatia, tal com indiquen aquestes cites: “Tot i que està 

canviant, l’atenció al públic sempre ha estat més feminitzada” (directiva, 

propietària, segona generació, amb distribució); “les dones tenen una capacitat 

comercial més empàtica, vetllen més per la relació a llarg termini ... no tant per 

consumar la venda com ho faria un home” (directiu, propietari, sector carni). El 

grup d’homes també va destacar que les dones tenen més perseverança i més 

capacitat d’aprofundir en els temes. 

Agregant les respostes de les empreses, els departaments més feminitzats són 

recursos humans, administració, qualitat i recerca i desenvolupament (R+D), sovint 

amb el 100% de dones inclosa la persona directiva. Els departaments menys 

feminitzats són els de producció o operacions i departaments de manteniment, tal 

com indiquen les explicacions següents: “A la part de finances i administració, solen 

ser més dones, i a la part de tecnologia i mecànica tot són homes” (directiva, dona, 

altres productes d’alimentació); “En aquesta part són homes, potser perquè és una 

feina molt física. En canvi, en les botigues hi ha més dones” (directiva, propietària, 

empresa amb distribució). Els departaments comercials per la seva banda contenen 

homes i dones, encara que sovint la màxima responsabilitat, la té un home. En 

aquest mateix sentit, una participant expressa: “En el departament d’exportacions, 

hi ha molta més presència d’homes, sembla que això de marxar de casa uns dies 

i anar a un altre país atrau menys les dones”. Filant més prim, en algunes empreses 

es distingeix entre els comercials que viatgen i els d’oficina: “Els comercials ja 

eren un departament molt femení, però diem que els comercials de carrer són 
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majoritàriament homes, i els de grans empreses i exportacions són dones” (directiva, 

propietària, sector carni).  

Barreres a la mobilitat horitzontal 

Més enllà de l’argument de la força necessària per a alguns llocs de treball, la segona 

barrera assenyalada perquè les dones puguin estar en diferents departaments 

s’atribueix a la segmentació que ja hi ha en la formació de base de les dones 

respecte dels homes: “no trobem dones informàtiques”; “no hi ha mecàniques, ni 

conductores de toros”. Hi ha molt de consens sobre que hi ha tasques on no hi ha 

gaires dones que en tinguin formació (mecànica, manteniment, informàtica i 

electrònica). Tal com diu una de les entrevistades “antigament, l’elecció de la carrera 

d’estudi venia molt determinada pel sexe, i això fa que ara a les empreses ens 

trobem amb aquestes diferències”. En canvi, “només trobem dones per a recursos 

humans”. També afegeixen optimisme respecte del futur perquè: “Afortunadament 

ara la cosa està canviant, cada vegada en les carreres hi ha més paritat i això, a 

la llarga, també farà que a les empreses hi hagi menys segmentació”. 

6.3  Segmentació vertical 

Per iniciar aquesta secció, reproduïm les paraules d’una participant, que ara és 

emprenedora i que explica que fa més de 15 anys: “Vaig treballar en una empresa 

gran de gelats i allà estava tot molt classificat. L’únic lloc on dominàvem les dones 

era al laboratori. A planta, les feines més de màquines i delicades eren de noies, i 

les feines més de feina física eren de nois. No hi havia cap dona responsable de 

línia ni cap de torn. Però us estic parlant de fa molts anys ...”. 

Pel que fa a la situació actual d’empreses participants en els grups de discussió i 

dirigides per dones, hi ha força presència femenina en la direcció, en percentatges 

sovint a prop o fins i tot superiors al 50%, com en un cas que és del 80%. En el 

grup de discussió d’homes, els equips de direcció contenien una majoria d’homes, 

amb un màxim de percentatge de dones del 40% i amb algun cas d’equip directiu 

amb el 100% d’homes. Una participant va preveure aquesta diferència de dones 

en les empreses dirigides per homes tot dient: “Quan veig molts propietaris 

homes, sol haver-hi més homes directius” (directiva, propietària). I una participant 

d’un grup diferent ho diu en altres paraules: “Necessites dones a l’alta direcció per 

aconseguir dones a la direcció”.  
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En el cas d’empreses de propietat i direcció familiar, el sexe de l’equip directiu és 

condicionat pel sexe dels fills quan participen en la gestió de l’empresa, cosa que 

introdueix un grau de feminització addicional a l’atzar, tot i que caldria també tenir 

present si fills i filles van poder tenir les mateixes oportunitats a l’hora de decidir 

implicar-se a l’empresa familiar.  

Efectivament, les dones entrevistades comenten en diversos grups que la presència 

de dones directives que es dona a la seva empresa no és el cas més freqüent en 

els seus subsectors: “Quan anem a congressos d’empreses on s’hi solen concentrar 

propietaris i directius d’empreses, la representació femenina sol rondar entre un 

11-12% (ho tinc comptat), però moltes d’aquestes dones provenen de la família, 

moltes són hereves. Si només ens quedéssim amb aquelles alienes a la família, el 

percentatge baixaria a un 3-4%” (directiva, propietària). 

L’ascens de les dones ha augmentat en els darrers anys com assenyala aquesta 

directiva, no propietària: “fa força anys que soc aquí i he viscut una gran 

transformació, no hi havia cap dona a l’equip de direcció ... al voltant de fa 7 o 8 

anys, a poc a poc ha anat canviant ... i a poc a poc han anat entrat dones a l’equip 

de direcció”. Algunes vinculen aquest progrés a canvis en la propietat de 

l’empresa; les noves generacions que s’han incorporat en l’empresa han crescut 

amb una educació i uns valors diferents, en un entorn menys masclista, i això es 

tradueix en l’empresa: “Al llarg dels últims anys, hi ha hagut un relleu generacional 

en la propietat de l’empresa. Quan es va fundar l’empresa, tots els propietaris 

eren homes, ara hi ha moltes propietàries i homes joves. Això ha provocat que hi 

hagués un canvi en la mentalitat que s’ha vist reflectit en una major presència 

femenina en els càrrecs directius i en alguns departaments”. I una altra afegeix: 

“Quan una empresa està més professionalitzada o el repartiment de la propietat 

és més paritari, hi sol haver més presència femenina en els càrrecs de direcció”; 

“Quan els qui van al davant de l’empresa canvien de mentalitat, això es reflecteix 

en tota l’empresa”.  

També ens expressen que l’estil de lideratge en les empreses ha canviat: “Abans 

la direcció era molt dictatorial, ara en canvi s’intenta donar veu a tothom”; “En el 

meu cas, hi ha hagut un canvi, el lideratge ha passat de ser molt vertical, molt 

jeràrquic, a ser més horitzontal, ara optem per prendre les decisions més en equip 

i això ajuda a fer que tothom vagi alhora”. 
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D’altra banda, també cal tenir en compte que moltes de les empreses enquestades 

són empreses familiars on la gestió de l’empresa ha vingut per l’herència més que 

per processos de selecció on hi hagi pogut haver una discriminació de gènere. “Jo 

vaig ser filla única”; “El meu pare no va tenir més opció que posar-me a mi”; “Un soci 

fundador tenia fill i filla, i la que ha agafat les regnes de l’empresa ha estat la filla”.  

Però, al final, dones i homes conclouen que hi ha molt de camí a fer. Una altra 

mostra d’això és l’exemple que ens presenta una de les participants: “fa poc va 

entrar una noia jove a treballar i el que més la va sorprendre és que en el comitè 

directiu hi hagués un 50% de representació femenina. En ple 2020, a una noia de 

vint-i-set anys, no li hauria de sorprendre això”. 

Barreres a la mobilitat vertical 

La mobilitat vertical, és a dir, l’ascens de les dones en les jerarquies de l’empresa 

pot ser dificultada de dues grans maneres: per ser menys escollides per a l’ascens 

o perquè les candidates no acceptin l’ascens. Respecte de la primera situació, la 

principal barrera a l’ascens de les dones a càrrecs de més responsabilitat continua 

essent la maternitat, amb la possible dificultat de conciliació de la feina amb més 

responsabilitat i els fills. Aquest aspecte és explícit en tots els grups, de dones i 

d’homes. Per exemple, un participant diu: “tinc una directora comercial, però, com 

que no vol tenir fills, no hi ha cap problema” (directiu, propietari). I, en sentit 

contrari, en un grup de dones, una participant expressa: “Em molesten comentaris 

com: quina sort, és jove i no vol tenir fills”. En aquesta línia, una directiva també 

diu: “totes les dones que han tingut canalla ... no hi ha hagut cap pega sinó tot 

l’ajut de part de l’empresa, vull dir, molt bé. Després no vol dir que això no sigui 

una mica més de llast per pujar a l’empresa, perquè són unes hores que no 

dediques a l’empresa... i potser en algunes empreses et quedes allà estancada”.   

Un dels grans passos que ha ajudat a abaixar barreres ha estat la reforma de la 

baixa de paternitat, tema que sorgeix en dos dels grups: “Quan van donar més 

mesos de baixa a l’home, vaig pensar que no tenia sentit, que a qui haurien de 

donar-ne més és a la dona. Però ara veig que és una manera d’involucrar l’home i 

de responsabilitzar-lo dels fills” (directiva, propietària). Aquesta reforma sembla que 

pot ser útil per abaixar les barreres de les dones en el reclutament o la promoció: 

“Els alts càrrecs seran més igualitaris quan les oportunitats per a homes i dones 

siguin les mateixes. La llei de paternitat ha significat un gran avenç en aquest 
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tema. S’ha equiparat el que per a nosaltres com a dones podia ser una debilitat 

versus l’home” (directiva, propietària). 

Sobre si les dones tenen barreres per acceptar l’ascens, apareixen alguns exemples 

com ara: “he tingut dos casos en l’empresa de dones que han renunciat a ascensos 

per passar més temps amb els fills i tenir menys mals de cap”; “Sí que m’he trobat 

amb el problema de monoparentals o divorciats que m’han rebutjat el càrrec, però 

m’ha passat tant amb homes com amb dones” (directiva). Davant la pregunta sobre 

la renúncia per part de dones a l’ascens, un empresari del grup d’homes va indicar: 

“Si els mantens l’horari, accepten l’ascens”. Això confirma que la barrera a acceptar 

ascensos continua essent la dificultat per comprometre’s a dedicar més temps a 

l’empresa, cosa que normalment és per conciliació familiar, i especialment per a la 

cura de fills o d’altres familiars amb cert grau de necessitat (pares grans, etc.).  

També, totes les entrevistades estan d’acord que s’han fet molts avenços en 

aquest tema, i que cada vegada hi ha més facilitats per conciliar el món laboral i 

familiar, sigui per normatives que equiparen més home i dona (per exemple, el 

permís de paternitat) com per les pràctiques que les empreses van estenent de 

realitzar adaptacions horàries per a la conciliació. Com indica una participant: “una 

dona, tothom ja imagina que vol o ha de conciliar, però ara tots els homes demanen 

els tres mesos de paternitat”. 

Respecte de les barreres a la mobilitat vertical, cal dir que la promoció interna només 

es pot fer amb la base de persones que ja són a l’empresa. Suposant que la resta 

de variables fossin iguals (si no hi ha discriminació de gènere, ni diferències 

formatives importants o habilitats diferents), atès que la majoria d’empreses tenen 

més proporció d’homes que de dones, la probabilitat que l’ascens recaigui en una 

dona és menor, atesa la seva representació més reduïda. Aquesta probabilitat no 

s’equipararà fins que les plantilles no siguin més igualitàries des de la base. 

També cal afegir que la promoció interna no és l’única manera que les empreses 

utilitzen per dotar-se de persones amb més responsabilitat (encarregades, càrrecs 

intermedis o directives). Sovint, les empreses recorren a la contractació externa, 

especialment en les èpoques de creixement, perquè necessàriament cal incorporar 

personal a l’empresa. Així mateix, en èpoques de crisi, és possible que les empreses 

necessitin incorporar persones noves que aportin nous punts de vista i experiències. 

Això fa que la promoció interna no sigui la manera recomanada i, per tant, que 
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tant homes com dones que ja es troben a l’organització no siguin escollits per als 

ascensos. Cal dir, però, que el discurs tant de dones com d’homes directius i 

propietaris dels grups de discussió és que en la contractació externa de persones 

qualificades, per a posicions tècniques o directives, les dones sobresortien per 

diversos motius: el primer, per formació superior; el segon, sovint per aspiracions 

econòmiques inferiors a les dels homes, i el tercer per diverses habilitats 

diferencials respecte dels homes. De fet, cosa que constataven els participants, 

recentment havien incorporat moltes dones, especialment a nous departaments 

com ara qualitat, seguretat alimentària o R+D. 

En resum, la idea general que comparteixen és que les barreres a les quals 

s’enfrontaven les dones fa uns anys de mica en mica s’han anat destruint (tot i 

que encara en queden). Tal com manifesta una entrevistada, “Fa quinze anys hi 

havia més sexisme, les dones havien de treballar el doble que un home per 

aconseguir el mateix càrrec.” 

6.4 Sostre de vidre i abandonament de la vida laboral 

La major part del discurs dels participants, dones i homes, assenyala que no hi ha 

el sostre de vidre, o que ells i elles no posen un sostre de vidre a les dones a les 

seves empreses. Però reconeixen que abans sí que n’hi havia hagut: “Hi ha hagut 

dones que han hagut de treballar molt més que un home per arribar on són” 

(directiva, propietària, sector carni). “En moments importants, he hagut de fer valer 

la meva formació (graduada en dret i màster en advocacia) per demostrar que soc 

vàlida per dirigir l’empresa. Perquè sembla que la dona és filla de. En canvi, el fill 

no, és una continuació” (directiva, propietària). 

Recentment, fins i tot quan demanen a les dones si volen pujar i progressar en 

l’empresa, moltes dones accepten de seguida. “De vegades, fins i tot em trobo 

que les dones són més proactives i sembla que li donen més importància a l’ascens 

que els homes”. Però algun participant introdueix més debat, com la participant que 

argumenta: “Jo separaria el sostre de vidre en dos: les dones que decideixen no 

progressar per la seva situació familiar o el seu entorn, i les dones a les quals la 

seva empresa no deixa progressar”. Tal com diu la participant, hi ha casos en què 

la dona decideix per ella mateixa no avançar en la seva carrera, “Hi ha dones que 

es posen els límits elles mateixes a causa de l’educació que han rebut i l’entorn en 
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què viuen”. Una altra directiva ens aporta un exemple: “Fa uns anys, li vaig proposar 

un ascens laboral a una de les meves treballadores i me’l va rebutjar perquè no 

volia tenir un càrrec superior al del seu marit”. Afortunadament, els temps estan 

canviant: “... cada vegada l’home ajuda més en les tasques de la llar i es fa càrrec 

dels fills, i això facilita que la dona pugui accedir a feines de més responsabilitat” 

(directiva, propietària). En el grup d’homes, quan es parla d’acceptar els ascensos, 

es diu que són decisions personals vinculades al context i preferències de cada 

persona, sigui home o dona, però en la conversa només es parla de “fer-se càrrec 

de la família” en el cas de les dones, però no en el dels homes.    

Tanmateix, també hi ha casos en què el sostre, el marca l’empresa mateixa, que 

dificulta el progrés de les seves treballadores: “Alguna treballadora m’ha comentat 

que l’anterior empresa en què treballava tendia a no voler dones directives”; “La 

causa d’això rau en el fet que hi ha homes que se senten intimidats o els fa vergonya 

que els dirigeixi una dona”. Una de les empresàries es posa d’exemple: “M’he trobat 

amb treballadors que semblava que els molestava que els dirigís jo. L’empresa, la 

dirigíem el meu home i jo, i a mi em va costar molt més que em fessin cas”.  

Per sort, sembla que aquests casos cada vegada es donen menys, “Crec que les 

empreses dirigides per caps (en referència a homes) d’edat avançada tendeixen 

més a marcar aquests sostres a les dones perquè tenen una mentalitat diferent a 

l’actual” (directiva, propietària).  

En resum, però, la majoria de participants no acaben de confirmar en general 

l’existència d’aquest sostre de vidre, tot i que també assenyalen que algunes 

d’elles segur que han tingut menys problemes perquè són successores (filles) dels 

empresaris precedents. 

Pel que fa a l’abandonament de la carrera laboral, els participants manifesten que 

no observen això, tot i que sí que hi rotació en la plantilla. Només una participant 

assenyala que “en buscar treballadores, m’he trobat diverses vegades amb dones 

que han deixat la seva feina durant deu anys per tenir cura dels fills, i després els 

costa molt reincorporar-se al món laboral”. En conclusió, deduïm que la percepció 

és que l’abandonament del món laboral per part de les dones és actualment poc 

important i inferior al que hi podia haver fa anys.  
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6.5  Bretxa salarial 

En relació amb la bretxa salarial, la majoria de participants indiquen que no són 

conscients que passi a la seva empresa, tal com indiquen aquestes frases: 

“Paguem els salaris segons el lloc de treball; no fem distincions de gènere”; “No 

he detectat mai diferències salarials amb les nòmines que treballo”.  

Tot i això, alguns participants s’atreveixen a posar en dubte això. Per exemple, un 

participant del grup d’homes admet que n’hi deu haver, que en el grup d’operaris 

la bretxa ha de ser petita, però que en el grup de directius pot ser superior, tot i 

que ho atribueix al fet que hi ha menys dones. Més en concret, una participant va 

explicar que la bretxa salarial s’agreuja en aquelles feines més precàries on cal 

menys formació: “Normalment, en feines de rang baix, els plusos són o bé per 

nocturnitat o bé per penositat (per exemple, a un escorxador), i per a les dones 

segurament és molt més difícil accedir-hi, ja sigui per la conciliació de la família i 

la feina, com pel tipus de tasca”. També s’hi afegeix que, a la franja de treballs 

poc qualificats, els sous baixos es deuen a diferències en formació, ja que abans 

les dones es trobaven amb més problemes per accedir-hi: “Moltes dones fan un 

treball poc qualificat i, per tant, molt mal pagat”.        

Però, per les respostes a altres preguntes, podem també deduir causes d’aquesta 

bretxa. Una participant explica que ella té “una motxilla de treballadors que venen 

de l’època del seu pare”, que són homes i cobren més. En aquest mateix sentit, 

una altra participant d’un grup diferent també coincideix en aquest aspecte: “En 

principi, els sous entre homes i dones són iguals, però hi ha casos d’homes que 

porten molts anys en l’empresa i sempre han cobrat més que les dones. Cada cop 

avancem més cap a la paritat, però les equiparacions salarials no es fan ràpidament.” 

Un altre possible origen de bretxa que assenyala una participant és que “els 

homes tenen un caixet més alt” per a posicions directives, cosa que explicaria 

que, quan es contracten homes perquè es perceben més adequats, cobrin més 

que les dones en categories semblants, però en altres departaments. En el mateix 

sentit, una altra participant explica que hi ha molt més marge de bretxa en el grup 

de directius, en la línia del caixet superior d’homes i dones. 

També es pot trobar un altre factor que pot generar bretxa dins la mateixa categoria 

però en departaments diferents. A un grup de discussió, se li pregunta quins 
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departaments tenen sous més elevats. La resposta és comercial i departaments 

tècnico-tecnològics, perquè generen més valor. Val a dir que aquests departaments 

tenen força predominança masculina. 

En darrer lloc, algunes participants valoren que hi ha dones (com si fos a altres 

empreses) que han hagut de lluitar molt més que un home per aconseguir una 

posició. Això implicava casos en què la dona estava proporcionalment més qualificada 

que un home en posició semblant, fos dins l’empresa mateixa o en una altra. 

6.6 Punts forts i febles empresarials sobre la situació de la dona  

Com a punt feble, sembla que les entrevistades de vegades se senten subestimades 

pel fet de ser dona. Expliquen casos on la gent es refereix a elles com una figura 

subordinada a l’home: “jo i la meva parella som socis i tenim el mateix càrrec, 

però a mi em veuen com la dona de...”; “Moltes vegades s’adrecen a mi com la 

filla de...”. Una de les empresàries fins i tot ens diu que els membres masculins de 

la seva família ho van tenir més fàcil que ella per introduir-se a l’empresa: “El meu 

pare sempre va tenir molt clar que els meus germans s’acabarien incorporant a 

l’empresa, i penso que els meus germans tenen més pes en l’empresa que jo”. 

Com a punt fort, ens diuen: “crec que els lideratges cada vegada es basen més en 

la gestió de les persones i l’intent de buscar la unió entre elles, i, a les dones, 

generalment, això se’ns dona millor”. Una participant molt jove d’un altre grup es 

pronuncia així: “Les dones tenim una sensibilitat especial perquè jo en el meu cas 

dins la meva empresa no vull una jerarquització, d’aquí hi ha el jefe i aquí els 

treballadors. El que jo vull crear és un equip, vull que tots els treballadors estiguin 

a gust... si arriba un treballador amb mala cara, vull saber què li passa”, i una altra 

afegeix “Jo crec que el lideratge femení és diferent. Dirigim d’una altra manera”. 

D’altra banda, ens comenten “Les dones i els homes tenim habilitats i maneres de 

gestionar diferents” i ens donen un exemple: “al principi, era l’única dona en un 

consell d’homes i em vaig acostumar a la seva manera de treballar. Tenen una 

característica molt positiva: la seva determinació a l’hora de prendre una decisió, 

no tenen gaires matisos, les coses són blanques o negres i quan prenen una 

decisió és permanent. Quan van entrar dones al consell, al començament em 

costava dirigir-les; crec que a les dones ens costa més discutir i tendim a buscar 

més el consens. Més d’un cop, en finalitzar una reunió, alguna treballadora 



63 
 

m’havia buscat per dir-me que algun aspecte acordat no li semblava del tot bé. 

Crec que les dones som més complexes, tenim més matisos.” 

6.7  Penseu que s’ha de prendre algun tipus de mesura? 

Les entrevistades estan d’acord que hi ha molt poca representació femenina en 

els congressos o fòrums. Algunes diuen que moltes vegades les conviden només 

per tenir representació femenina. Se senten una mica utilitzades perquè els 

agradaria que se les valorés per la seva carrera professional, i no només per la 

condició de dona: “Em sento una mica objecte perquè els organitzadors mateixos 

diuen que et conviden perquè necessiten més dones al congrés”. Aquesta podria 

ser una de les raons de la falta d’assistència de dones, però una altra és la 

coincidència amb l’horari laboral: “Hi ha molts congressos o reunions que se solen 

encavalcar amb l’horari laboral, amb la qual cosa si no disposes d’horari flexible o 

tens moltes obligacions és molt probable que no hi puguis assistir”. Tanmateix, les 

dones creuen que han de fer l’esforç d’assistir a aquesta mena d’activitats per 

demostrar que poden exercir també aquests càrrecs. Una de les entrevistades 

ens explica una anècdota: ”Un cop, la meva neboda em va dir que no sabia que 

les dones podien ser empresàries; des d’aquell dia, faig el que puc per visibilitzar 

el paper de la dona, per deixar un camí més fàcil a les dones que venen darrere”. 

Sobre la invisibilitat de la dona, en parlem de manera molt clara en el grup de 

discussió de les terres de Lleida en aquests termes: “la dona ramadera sempre hi 

ha estat però era invisible, i ara la fem veure” (emprenedora); “Dins el món de la 

gastronomia, hi ha moltes dones, però no les coneixem ... no se’n fa difusió, gens” 

(directiva, propietària, sector pastisseria). També apareix en el grup de Tarragona, 

on la feina al camp de la dona semblava que no existís, però hi era. 

Però, en darrer terme, les entrevistades també tenen en compte que el primer que 

ha de canviar és la gent i la mentalitat, s’han d’eliminar els rols de gènere que ens 

imposen des de petits per intentar que les pròximes generacions siguin més 

igualitàries. “La base és la societat. L’empresa ja pot anar fent protocols d’igualtat, 

però, si la societat no avança, no en farem res”. 



64 
 

6.8 Heterogeneïtat del sector 

El sector de l’alimentació, com molts altres, es caracteritza per l’heterogeneïtat. 

En els grups de discussió, hi han participat persones emprenedores, empresàries 

o directives d’empreses que tenen des d’1 treballador fins a 1.000. Les empreses 

més petites han estat les de les comarques de Lleida i, en general, les més 

properes a l’agricultura, situades en zones rurals. Les empreses més grans han 

estat les de Girona i Barcelona, situades en polígons industrials i més properes a 

la distribució. En empreses molt petites, les polítiques de reclutament poden estar 

més condicionades per la disponibilitat de personal a les zones on treballen, 

algunes en entorns rurals. També cal dir que, en empreses petites, la propietat i la 

direcció és en mans de les famílies que ocupen llocs diversos, normalment amb 

responsabilitat dins les empreses. La promoció interna, per tant, pot ser difícil en 

empreses petites si no hi ha creixement.  

Contràriament, les empreses grans apliquen polítiques formals, en principi no 

discriminatòries, i el seu gran nombre de contractacions permet compondre plantilles 

on la predominança d’homes i dones semblaria gestionable. Els elements que les 

condicionen són diversos, com ara: la plantilla existent (normalment masculinitzada), 

les característiques del sector (com més penositat o dificultat física, més 

masculinitzat), la persistent diferència entre vocacions femenines i masculines 

(que no generen paritat en el nombre de candidats) i la diferent formació de la 

dona (de vegades pitjor que els homes en categories de línia de producció i sovint 

millor que els homes en categories de més nivell educatiu). Suposant que no hi 

hagi discriminació, dels factors adduïts, alguns mantenen l’status quo i d’altres 

afavoreixen la paritat. 

Els subsectors dins la indústria alimentària també poden tenir les seves particularitats. 

En els grups de discussió, hem detectat que les empreses més vinculades a 

l’agricultura presenten uns condicionants especials: “L’agroalimentari és més 

complicat perquè en altres sectors es pot compaginar la feina millor... el tema 

agroalimentari requereix moltes hores, estar físicament al lloc, estacionalitat...”. I 

això és la base d’arguments per dissuadir la dona de treballar en aquests sectors: 

“(com a dones) tenim limitacions molt marcades... què s’ha dit sempre, que a la 

zona de Lleida qui continua al camp són els homes... jo sempre havia escoltat que 
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jo no seguiria l’empresa... sempre havia escoltat que al poble no hi havia oportunitats 

laborals... i per això tothom s’acabava quedant a Barcelona. Per què? Perquè és 

cosa que hem sentit sempre. Això t’acaba limitant molt personalment i professional...  

Al final, penso que ens hem d’escoltar a nosaltres mateixes... he trencat barreres... i 

al final m’he imposat... Si tu tens una convicció, és el moment de fer el pas endavant i 

demostrar el que valem” (directiva, propietària, jove). 

6.9  Valoracions finals 

Per acabar, podem dir que hi ha hagut una millora en la situació laboral de la dona 

al llarg dels anys, però cal no oblidar que encara queda molt de camí a fer. “Si miro 

el rol que va jugar la meva mare en l’entorn laboral, em sento afortunada, ja que 

va ser molt diferent del que he tingut jo. Però estic segura que el que viurà la meva 

filla encara serà millor que el nostre. Encara que queden moltes assignatures 

pendents, s’ha avançat molt i espero que d’aquí a uns anys la situació de la dona 

encara sigui molt millor”. 

La majoria dels participants considera que la situació de la dona a la indústria ha 

millorat en els darrers anys, tant quantitativament, amb una feminització creixent, 

com qualitativament, amb dones que participen en més funcions i més amunt de 

la jerarquia. 

La majoria de participants valora que és positiu anar cap a la paritat, amb 

afirmacions com ara: “Crec que quan hi ha més paritat el grup funciona millor”; “El 

millor resultat, l’aconseguim quan la part final és femenina. Però que hi hagi 

homes ens dona un equilibri”; “Un equilibri homes-dones, crec que és perfecte, 

però un equilibri quan uns s’escolten als altres i estan oberts” (directiva). 

Si haguéssim de classificar les diferents actituds respecte de la necessitat de fer 

canvis o d’arribar a situacions diferents pel que fa a la dona, es podrien considerar 

les actituds que es presenten a la taula següent:  
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Graduació de perfils respecte de la igualtat de gènere  

Categoria interpretada Exemple de frase manifestada Sexe que 

hi encaixa 

Acceptació de l’status 

quo 

“Tot està bé” “Ens sentim còmodes” 

“Segons els llocs de treball, hi ha més 

afinitat amb homes o amb dones” 

Home 

Evolució “natural” de 

l’status quo 

“Incorporem la dona amb naturalitat” 

“No hem tingut cap política especial de 

gènere, no busquem la igualtat” 

“La paritat ha sorgit de manera natural” 

Home 

Proactivitat cap al canvi “Davant del dubte, procurem afavorir la 

selecció d’una dona” 

“Manca talent femení a les empreses”  

“Construïm un vestidor de dones a la 

fàbrica” 

Home / 

dona 

Militància feminista 

bàsica 

“Preferim contractar dones...” Dona 

Militància feminista 

avançada 

“Jo només contracto dones” Dona 

 

Al final d’un grup de discussió, un participant afirma que està clar que: “el futur és 

femení”. Cal dir que, quan diu això, vol dir que encara no som en aquest futur que 

ell també espera. 
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7. Conclusions 

7.1 Conclusions de l’anàlisi quantitativa 

La indústria alimentària catalana es compon de 3.041 empreses de les 25.374 

que hi ha a Espanya, i ocupa 78.438 persones, el 98% com a assalariades. Per 

subsectors, destaquen en importància el de productes de fleca i pastes 

alimentàries amb un 34,7% de les empreses i una ocupació estimada del 18,5% 

(INE, 2019 i SABI, 2019), seguides del processament i conservació de carn i 

productes carnis amb menys representació d’empreses, el 19,2%, però més 

proporció de treballadors, el 39,2% del sector (INE, 2019 i SABI, 2019). 

La distribució d’empreses dins del territori presenta una alta concentració a la 

província de Barcelona amb el 58,5% de les empreses, seguida de Girona (16,6%), 

Tarragona (12,7%) i Lleida (12,2%). 

El grau de feminització de la indústria alimentària es manté relativament estancat 

en les diferents fonts d’informació disponibles, tot i que no mesuren exactament el 

mateix. Segons dades d’afiliació a la Seguretat Social, el percentatge de dones es 

manté just per sota del 40% des de l’any 2012. El grau de feminització dels 

assalariats segons l’Idescat es troba els anys 2016 i 2017 al 37,1% i 37,4%, 

respectivament. Segons dades del SABI (2019), les dones representen el 37,1% 

amb dades de 2019. Com a referència, la taxa de feminització al total d’Espanya 

és del 37,8% (INE, 2019). 

Pel que fa al grau de feminització per subsectors, segons dades del SABI (2019), 

els més a prop de la paritat són el de fabricació de productes de fleca i pastes 

alimentàries (46,1% de participació femenina) i el de fabricació d’altres productes 

alimentaris (42,7%). Contràriament, el subsector amb menys participació de la dona 

és el de fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis (17,3%).  

Pel que fa a la feminització segons altres criteris, com ara per franges d’edat, la 

feminització és més gran a la franja de 30 a 44 anys, segons dades d’afiliacions. I 

respecte de les posicions amb més poder a les empreses, la direcció executiva 

és femenina en un  21,2%, i la presidència del consell és ocupada per una dona 

només en el 12,3% dels casos (SABI, 2019). Per la seva banda, la proporció de 
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treballadores estrangeres va creixent en el sector des de 2012 fins a arribar al 

19% de les afiliades l’any 2019, tot i que és molt inferior al 29,5% d’homes estrangers. 

Quant al tipus de contractació, l’any 2019 el 81% d’homes i dones tenen contractació 

indefinida, tot i que es partia històricament d’un major grau d’indefinits per a dones. 

En canvi, les dones tenen una proporció menor de jornada completa, nomes del 

37,4%, xifra que es manté molt estancada des de l’any 2012 en dades d’afiliacions. 

En coherència, la proporció de contractes a jornada parcial o discontinu és 

majoritàriament femenina (64,1%).   

L’estudi de diferències salarials, o bretxes, es duu a terme amb les dades 

disponibles a l’Enquesta d’estructura salarial de l’INE, que fa referència a l’any 2014. 

Segons aquestes dades, els sous a la indústria alimentària eren lleugerament 

inferiors a la mitjana de Catalunya (inferiors en un 4,5% per als homes i en menys 

d’un 1% per a les dones). Les dones cobraven un 23,19% menys que els homes 

en la indústria alimentària respecte d’una bretxa del 25,9% en el total de 

l’economia catalana. Si s’analitza per origen dels treballadors, la bretxa salarial 

entre dones i homes nacionals és del 27,1%, i entre dones i homes estrangers del 

17,9%. La inferioritat salarial de les dones estrangeres respecte de les dones 

nacionals és del 10% (respecte a un 15,9% en la mitjana de l’economia), mentre 

que en el cas d’homes aquesta diferència és del 23% (24,7% en la mitjana de 

l’economia). En resum, el rànquing de salaris era: homes nacionals, homes 

estrangers, dones nacionals i dones estrangeres. 

Per rangs d’edat, la diferència salarial és més gran en les franges de més edat (a 

partir de 45 anys). A diferència de la mitjana de l’economia catalana, la diferència 

salarial entre homes i dones a la franja jove (menors de 30 anys) és de només el 

5,9%, quan la mitjana de l’economia és de més del 17%.  

Segons la formació, hi ha una polarització de la bretxa salarial a la indústria 

alimentària, és a dir, que és més gran en els extrems. En el nivell baix (sense 

estudis i primaris), la diferència és del 34,3% en el sector de la indústria alimentària 

(40,1% en la mitjana de l’economia) i en el nivell alt (estudis universitaris), és del 

25,6% (26,3% en la mitjana de l’economia). 

Quant a diferències salarials per antiguitat a l’empresa, en la mitjana de l’economia, 

la bretxa disminueix en treballadors de més de 10 anys d’antiguitat respecte de la 
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resta, però en el sector de la indústria alimentària no és clara. De fet, la bretxa 

mínima es trobava en les contractacions de menys de 2 anys d’antiguitat. Pel que 

fa a la bretxa per responsabilitat, creix amb la responsabilitat, perquè era del 18,7% 

en assalariats sense responsabilitat i del 23,6% amb responsabilitat. En canvi, en 

el total de l’economia, la bretxa és semblant amb responsabilitat o sense. 

7.2 Conclusions de l’anàlisi qualitativa: el perquè de tot plegat 

Els grups de discussió, on han participat 30 persones de 30 empreses diferents del 

sector distribuïts en 5 grups de discussió de persones directives i empresàries d’arreu 

del territori (11 homes i 19 dones), palesen que el grau de feminització varia molt 

entre empreses, amb un rang des de l’11% de dones en una agroalimentària fins 

al 70% en una càrnia, però se situa sovint a l’entorn del 40% de dones. 

Els principals motius del grau de feminització actual són: la naturalesa de la feina, 

com més físicament exigent, més masculina l’empresa; l’antiguitat de l’empresa, 

com més antiga, més masculina; i el lideratge femení, com més dones a la 

propietat i direcció, més femenina l’empresa. Respecte dels motius inexistents, les 

persones participants indiquen que no fan discriminació en la selecció, però que 

els condicionants de la naturalesa de la feina hi són, sobretot en la producció, i 

que hi ha encara força condicionants de disponibilitat de candidats, perquè els 

candidats continuen arribant molt segmentats per sexe.  

Els motius esmentats fan que hi hagi una forta segmentació horitzontal: les 

feines associades a força o penositat (incloent horaris i treball exterior, etc.) són 

més acceptades per homes. En les feines amb necessitat d’habilitat manual, 

criteri de tria o presentació final, es valoren més i se senten còmodes les dones, i 

en feines on les habilitats socials i l’empatia són més importants. En concret, són 

territoris femenins l’administració, els recursos humans i la qualitat. En canvi, són 

masculins producció, manteniment i informàtica. Són territoris mixtos, on va 

guanyant terreny la dona, les àrees comercials, R+D i informàtica. Les persones 

participants indiquen que la feminització va arribant quan la tecnologia permet 

disminuir la penositat de les tasques i a mesura que les vocacions femenines es 

distribueixen en tots els àmbits laborals. 

Quant a la segmentació vertical, podríem dir que “darrera una gran dona hi ha 

moltes més dones”. Les empreses amb propietat o direcció general femenines 
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formen equips de direcció amb més dones, amb sovint el 50% de dones i, fins i 

tot, el 80%. Contràriament, empreses amb propietat o direcció general masculina 

formen equips més masculins, amb casos extrems del 100% d’homes. 

En l’empresa familiar, predominant a Catalunya, la direcció de l’empresa per 

gènere està sotmesa a més paritat per l’atzar en el sexe dels fills. Es pot concloure 

que les dones tenen més possibilitats de ser successores, propietàries i directives 

perquè les famílies tenen menys nombre de fills i filles, les dones es preparen, 

ambicionen unir-se a l’empresa familiar, i els pares accepten el lideratge de les filles. 

També es detecta una tendència creixent en la promoció de dones en la jerarquia 

o de fitxatges de dones en posicions de responsabilitat. Els detonants d’aquest 

fenomen són: la major formació de les dones, fins i tot respecte dels homes; la major 

ambició empresarial de les dones; la millor percepció i valoració social i empresarial 

de les habilitats que sovint són més femenines (empatia, habilitat social, capacitat 

de diàleg); les mesures de foment de la coresponsabilització familiar, com el permís 

de paternitat; i la menor vocació familiar de les dones, sigui per major paritat en la 

conciliació o, fins i tot, per una disminució de la voluntat de tenir fills. 

Les persones empresàries i directives participants consideren que no posen un 

sostre de vidre a les seves treballadores, però sí que continuen identificant que 

la maternitat continua essent un problema de la dona, i la conciliació continua 

essent principalment el problema de les dones, i només una mica dels homes. 

Altres motius de la dificultat d’ascens de les dones són que les bases de plantilles 

encara estan masculinitzades i fan menys probable pujar a dones, i que encara 

algunes dones renuncien a l’ascens per la major responsabilitat que comporta i 

dedicació horària, tot i que aquest últim factor sembla que ha disminuït. 

La bretxa salarial no és intencionada segons les persones participants, però es 

continuen identificant causes d’aquesta bretxa com ara: treballadors antics, homes, 

que cobren més que treballadores més recents, en posicions semblants; algunes 

funcions són més valorades (comercial, funcions tècniques específiques) i recauen 

més en homes, i també que algunes dones han hagut de lluitar més que els homes 

per aconseguir llocs similars. Si es considera per nivells de qualificació laboral, en 

la franja de baixa formació, dones amb molt poca formació són superades pels 

homes per fer feines més dures o no escullen les feines més dures i més retribuïdes. 
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En la franja d’alta formació, es conclou que sovint les dones tenen menys ambició 

econòmica, però esperen altres avantatges com ara que es faciliti la conciliació. 

El màxim resum dels grups de discussió és el valor d’incorporar més la dona a la 

indústria, aspecte destacat per dones i homes, i la importància de sumar el talent 

femení al masculí.   

7.3 Valoracions finals i recomanacions 

La desigualtat en les oportunitats de vida entre dones i homes és un element 

estructural de la nostra organització social i el sector de la indústria alimentària 

n’és un exemple més. Tant el mercat laboral com les organitzacions empresarials, 

en general, són sexistes i, per tant, masclistes, i, en aquest sentit, la indústria 

alimentària no és pas diferent.  

A la indústria alimentària de Catalunya, les dones representen només al voltant 

del 40% del total de treballadors i treballadores, i majoritàriament, igual que els 

homes, tenen entre 30 i 44 anys. Les dones amb nacionalitat estrangera són el 

19%, 10 punts percentuals menys que els homes en la seva mateixa situació.  

En canvi, en el sector, tant homes com dones tenen al voltant del 80% de contractes 

indefinits, característica que sembla que els iguala, però les dones en tenen molts 

més de jornada parcial, el 60% del total, i de contractes discontinus.  

A aquestes diferències en la relació contractual, cal afegir que les dones cobren 

un 23,19% menys que els homes de mitjana, i en el grup de 45 a 54 anys és on 

es produeix la diferència més gran en la mitjana dels sous i també entre els i les 

treballadores que tenen estudis universitaris. A més, el creixement dels salaris 

dels homes és més accelerat que els de les dones a mesura que els anys 

d’antiguitat incrementen i la bretxa entre dones i homes augmenta també quan 

augmenten les responsabilitats en l’estructura organitzativa de l’empresa. En 

canvi, malgrat que també existeix, la bretxa salarial entre treballadors i treballadores 

de nacionalitat estrangera és menor que entre els de nacionalitat espanyola, 

segurament també perquè hi ha una concentració més alta en les categories 

laborals més baixes. 

Totes aquestes dades mostren la persistència de les desigualtats entre dones i 

homes, i, encara que hi ha petits canvis que és important no menystenir, no s’ha 
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produït una superació de la barrera que suposa ser dona, independentment de la 

qualificació o de les capacitats de treball, respecte de les oportunitats que el 

sector ofereix als homes.  

Ara bé, la visió del sector que hem recollit als grups focals ens mostra un relat de 

la realitat prou diferent, menys masclista, però també sexista, del que les dades 

mostren en una bona part dels i les participants; i és fàcilment comprensible, atès 

que sense una anàlisi de gènere és fàcil que els mecanismes segregadors del 

patriarcat s’invisibilitzin o quedin amagats rere els estereotips que ha anat 

naturalitzant i normalitzant, tothom, el conjunt de la societat, al llarg dels anys.  

Especialment, les dones del sector destaquen com ha canviat la feina i les empreses 

mateixes, i expliquen casos en què hi ha millores evidents; algunes pel pas mateix del 

temps, d’altres pel creixent lideratge de les dones a les organitzacions. Certament, 

hi ha dones en llocs importants en les estructures empresarials, però molt més 

sovint lligades a la propietat que no pas a la contractació o captació de talent.  

Reiterem que és important destacar que en els grups focals ha quedat molt clara 

la sensibilitat creixent que hi ha en temes de discriminació de les dones en aquest 

sector, especialment com hem dit entre les dones mateixes, però l’evolució no és 

la mateixa entre els homes. D’altra banda, l’anàlisi dels discursos dels i les 

participants, fins i tot en els casos dels posicionaments més avançats, posa en 

evidència un desconeixement sobre la lògica de gènere que fa que encara hi hagi 

molts arguments, expressions i consideracions masclistes que no ho semblen 

però ho són i afecten les oportunitats de feina de les dones i el reconeixement de 

la feina d’aquestes dones mateixes. Si no fos així, les dades del sector respecte 

de la situació i les condicions laborals d’homes i dones serien molt diferents.  

És des d’aquesta perspectiva que remarquem la importància de formar en la 

perspectiva de gènere als i les dirigents de les organitzacions empresarials del 

sector, a banda de les mateixes treballadores i treballadors, perquè sense una 

identificació clara d’on es produeixen les escletxes, més enllà de les identificades i 

reconegudes, que permeten que continuï la discriminació de les dones, és difícil 

canviar les dades de desigualtat entre sexes que mostren els resultats d’aquesta 

anàlisi. I, en aquest sentit, fora convenient tornar a analitzar quins canvis hi ha en 

el sector com a resultat de la formació, tant en el discurs i l’enfocament com en les 

pràctiques o accions concretes. 
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És important, per exemple, trencar estereotips amb accions concretes com ocupar 

dones en feines considerades tradicionalment d’homes i homes en feines de dones. 

És important no només equiparar sous a feines iguals, sinó també revisar les 

categories laborals que reben les diferents feines, atès que és habitual que les 

feines tradicionalment “de dones”, independentment de les seves capacitats o 

complexitats, siguin considerades de menys valor que no pas les feines “d’homes”. 

És important treballar amb prejudicis i prenocions, i per a això cal formació i 

aprenentatge per a tots els membres de les empreses perquè d’altra manera es 

reproduiran els estereotips independentment de les capacitats de cadascú, cosa 

que va en detriment de la productivitat a l’empresa. Hi ha molts estudis que mostren 

la importància de la diversitat en tot el seu sentit.  

És important apoderar les dones perquè moltes vegades les barreres per a la 

carrera laboral són intangibles culturals propis i aliens que no s’expliciten però són 

centrals en la presa de decisions laborals de les dones. Hores d’ara, ens podem 

continuar quedant en el “no volen” o esbrinar les causes subjacents, les raons 

identificables perquè no rebutgin o no triïn determinades opcions o tipus de feina. 

A aquesta anàlisi, seria bo afegir-hi una anàlisi qualitativa també de les dones de 

la indústria que no ocupen llocs directius a l’empresa per poder complementar la 

comprensió dels processos de discriminació que s’estableixen en les dinàmiques 

laborals de les empreses. Mecanismes que en la majoria dels casos han passat 

de ser clarament manifestos a subtils, i per això més difícilment identificables.  

I també fora convenient analitzar aspectes de la relació entre la vida personal i 

familiar i la laboral, perquè mai no s’entén el treball de les dones, ni tampoc dels 

homes, sense el coneixement i reconeixement de les càrregues domèstiques i 

familiars, i la possibilitat de conciliació. En aquest sentit, és especialment important 

analitzar el tema dels horaris laborals del sector.  

D’altra banda, la implementació d’una guia de Bones Pràctiques de gènere en el 

sector, amb exemples reals, amb “noms i cognoms”, que ja s’estan donant, ajudaria 

les empreses a fer canvis que no siguin o vinguin de recomanacions merament 

teòriques, sinó que en podrien comprovar els avantatges o, en tot cas, contradir 

els prejudicis i prenocions que persisteixen i actuen com a barrera per al canvi. 

Per exemple, la revisió de sous i la seva equiparació entre dones i homes ja s’ha 
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dut a terme en alguna empresa i podria ser un bon inici del camí a recórrer per al 

conjunt del sector. Es poden, a més, importar mesures que s’hagin implementat 

en altres sectors. 

Tant l’Administració com les agrupacions empresarials han de redoblar esforços 

en el coneixement sobre la desigualtat de gènere en el mercat laboral i en les 

empreses. Respecte de la implantació de mesures que ajuden a conciliar la vida 

laboral i familiar, ja hi ha força literatura que recull la incidència que té aquest tipus 

d’accions a millorar el compte de resultats de les empreses. Però aquest no és 

l’únic aspecte a tenir en compte en aquest sentit. Cal recordar, entre d’altres,  

l’estudi fet per la Cambra de Barcelona sobre “La pèrdua de talent femení al 

sector privat” on es posa en relleu, especialment, la importància que té l’existència 

del sostre de vidre que genera com a efecte la subocupació de les dones i la 

manca de rendibilitat dels seus capitals educatius i professionals. Ens hi va el 

benestar i la riquesa de les dones, però també de tothom, homes i dones, les llars, 

les famílies i també les empreses.  

Aquest coneixement no ha de passar, o no només, pel voluntariat o les iniciatives 

de bona fe. Cal abocar a la indústria tot el coneixement del que disposa l’acadèmia 

sobre com funcionen els mecanismes de gènere i quines són les eines que utilitza 

el sistema patriarcal perquè la discriminació de les dones continuï reproduint-se. I 

cal avançar en aquest aspecte no només per obtenir una societat més justa i 

sostenible per a tothom, sinó per augmentar la capacitat de producció i de generació 

de riquesa del sector i, per tant, del país. 

A banda, no hem de perdre de vista que la majoria de les decisions alimentàries 

d’aquest país, les prenen les dones. Només són la meitat de la població però són 

les responsables majoritàriament de les decisions alimentàries familiars, i les 

principals agents de compra. No sembla gaire intel·ligent que la indústria 

alimentària precisament no aprofiti al màxim aquest capital cultural, aquest 

coneixement, a banda del capital educatiu formal de les dones, en benefici de les 

empreses del sector. 
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