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CAPÍTOL 1

1NTRODUCCIÓ

Estudiar a partir deis insíruments que ens han proporcional les '

análisis feministes sobre l'Estat del benestar les polítiques municipals

d'igualtat d'oportunitats i de genere és un intent de realitzar una doble '

contribució en el debat sobre genere i estat del benestar. Per un costat, ¡"

peí fet de centrar el nostre estudi en la realitat municipal catalana, que es

caracteritza per no haver estat quasi estudiada des de la perspectiva de i

genere. I per l'artre costat perqué realitzarem una tipología de polítiques i

per a la igualtat d'oportunitats i de genere, en base a com s'estenen !

aqüestes polítiques. Classificacíó que evidencia la importancia de la \
i

definició que es realitza deis problemes polítics perqué aquesta |

determina parcialment com serán resolts (COBB i ELDER 1972; 30, DERY 1984: f

1Ó-17ÍKINGDON 1984:207). i

Centrant-nos en el primer punt optem per estudiar les polítiques i

municipals per la igualtat d'oportunitats i de genere perqué després :

d'analitzar quines son les característiques deis actuáis Estats del benestar i j

els objectius que es persegueixen a través de les polítiques de genere,

que han evolucionat a través de la historia, tant a nivell internacional '

com nacional, arribem a la conclusió que és el nivell governamental que ¡

en aquests moments té una major llibertat per iniciar projectes mes

novedosos per donar respostes a les noves necessitats existents I que

reclamen aquesta revisió de les relacions de genere, i

Respecte al segon punt, realitzar una tipología deis ajuntaments !

catalans en base a la seva definició de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere persegueix proporcionar un esquema que siguí •

d'interés per la literatura de polítiques publiques, de l'ámbit local i sobre ;

teoría de genere, al connectar els conceptes que ens proporciona la ¡

teoría de genere amb la definició política que realitzen els ajuntaments i •'

que condicionará la seva possibilitat real d'intervenir i d'oferir respostes a
j

la seva ciutadania. La literatura feminista sobre l'estat del benestar ]
evidencia l'existéncia de desigualtats de genere en la formulado j

i

d'aquest estat i la literatura sobre qüestions de genere proporciona els ¡

elements configuradors d'aquestes construccions de genere. Aquests ¡

coneixements s'han utilitzat per elaborar polítiques per a la igualtat I
i

1 . í



d'oportunitats I de genere, que han anat evolucionan! Actualment es

reclama la introducció de la gestió transversal de genere per assegurar

l'equitat de genere, que va mes enllá de la igualtat d'oportunitats entre

sexes, ja que suposa un canvi en els fonaments de la nostra societat. Per

poder realitzar aquesta nova aposta s'han de teñir molt clares les idees,

la seva comprensió és essencial per poder elaborar lbones polítiques de

genere'. La tipología que realitzarem ens desvetllará de quina manera els

responsables polítics entenen aqüestes polítiques de genere, informado

que ens proporcionará la possibilitat d'actuar politicament per canviar les

definicions existents d'aquestes polítiques.

CONTEXT I OBJECTE DE LA RECERCA

En les darrers décades s'ha produít una important reorientació en

els estudis sobre l'estat del benestar que, mica en mica, han anat

acceptant la importancia d'incorporar les divisions de genere en els

estudis que es realitzen. Aquest replantejament es dea principalment, a

les critiques que les feministes van realitzar a la literatura tradicional sobre

l'Estat del benestar per haver oblidat que l'estat del benestar és quelcom

mes que la relació que s'estableix entre el mercat i l'Estat. No podem

oblidar com exposa DE LÉON (2002: 158-159) que «en el cas concret de la

protecció social, la provisió de drets a través de la participado en el

mercat de treball sempre resulta problemática pels grups amb una débil

adscripció al mercat laboral i per aixó sembla lógic que les dones tinguin

mes dificultáis per accedir a les prestacions lligades a les trajectóries

laboráis. Pero a mes, el disseny deis mecanismes de potecció també

diferencia no només pels historiáis contributius deis individus, sino per les

relacions de dependencia familiar, (...) Així les polítiques socials no han

assumit de forma global ni la complicada relació famñia-ocupació, que

afecta a la participado laboral de les dones, ni el desavantatge

comparatiu respecte a l'estructura salarial, precaríetat laboral i

desocupado, que té un efecte directe sobre i'accés ais drets socials».

En el moment que s'accepta l'existéncia de desigualtats de

genere i la seva importancia en aquesta configuració de l'Estat del

benestar es comehcen a plantejar polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere, que han anat evolucionant. En aquesta

evolució podem diferenciar tres aproximacions, es a dir, tres maneres



diferenís d'entendre aqüestes políiiques (REES 1998). La seva aparició ha

estat correlativa en el temps, com a conseqüéncia del fet que

l'assoliment de determináis objectius planteja noves mancances, que

impliquen noves polítiques i maneres diferents d'entendre els mateixos

problemes. Les primeres polítiques que es van formular buscaven la

igualtat en el tráete, que cap individu tingues menys drets humans o

oportunitats que un altre. La lluita es centrava en els drets de clutadania,

en garantir la ¡gualtat en l'accés, totes les persones hem de ser tractades

com iguals i se'ns ha de garantir per llei aquesta igualtat. La segona

aproximado es basa en l'acció positiva i les polítiques ara busquen una

igualtat en els resultats. Per aconseguir aquest objectiu es permet un

tractament desigual. Com exposa REES (1998: 34) «l'acció. positiva

fonamenta polítiques permissives, basades en intentar identificar les

barreres que les dones es troben per participar en educado, formado i

ocupació (.,.) i la discriminació positiva pretén afavorir aquell grup que

está infrarepresentat per aconseguir l'equilibri, compensant el desigual

punt de partida». En un tercer moment es planteja l'enfocament de la

transversalitat de genere, que es base en la política de la diferencia que

reconeix 1'androcentrisme de les organitzacions i busca el seu canvi. Per

aconseguir aquesta nova meta es dona molta importancia a la

incorporado sistemática de les qüestions de genere a totes les institucions

i polítiques governamentais.

Una de les premisses básiques del nostre estudi és considerar que

no totes les polítiques per a la igualtat d'oportunitats son polítiques de

genere. Com explica clarament VARELLA (2001): «no qualsevol política

d'igualtat tindra impactes transformadors, en tant que superadors de tes

desigualtats que afecten a les dones en l'ámbit de ¡'ocupado. Els

impactes de les polftiques d'igualtat també poden ser reproductors o

reforgadors de la desigual posicló que les dones ocupen respecte ais

homes en elmercatde treball».

En tot aquest procés hem de teñir present la importancia que han

tingut els organismes d'igualtat1 per afavorir la introducció de referéncies

al genere en les discussions polítiques (VALIENTE, 1999b: 129),

1 Celia Valiente (1999a; 173) exposa que «des de la Segona Guerra Mundial, pero
especialment des deis anys 70, s'han fundat en tots els pa'ísos occidentals, i en molts no



En l'actualitat trobem ¡ntervencions que responen a les tres

aproximacions, tot i que la gestió transversal de genere s'ha convertit en

l'objectiu sublim al que tot Estat del benestar aspira com podem

comprovar en els principis establerts en el Cinqué Programa de la

Comissió de la Comunitat Europea, que sota el títol de «Cap a una

estrategia marc comunitaria sobre la ¡gualtat entre homes i dones (2001-

2005)» diu:

Article 2. Principis

1. L'objecte del programa correspon a ¡'estrategia giobal

comunitaria sobre ia igualtat entre homes i dones, que engloba

totes les polffiques comunitáríes dirigides a aconseguir la

igualtat incloses les polftiques d'integració de la igualtat i les

accions especifiques dirigides a les dones, (la negreta és nostra)

Per a poder realitzar aquesta estrategia global que ha estat

introduida en els Plans per a la igualtat d'oportunitat que s'han realitzat a

nivell comunitari, estatal autonómic i local és imprescindible teñir ciar a

qué ens referim quan parlem de "desigualtats de genere", perqué pot

ser que sota el títol genéric de "polftiques de genere" s'estiguin realitzant

polítiques proteccionistes (que volen salvar a les dones), polftiques que

busquen facilitar que les dones participin del món masculí ("hem

d'aconseguir que la doble presencia no causi greus disfucíons"), com

polítiques que buscant resoldre les disfuncionalitats que ('estructura

masculina de la nostra societat causa a les dones, acaben reforcant els

rols de genere ("paguem salaris a les mestresses de casa"). Per aquest

motiu considerem clau centrar la nostra recerca en la fase de definido

de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, perqué de

l'elaboració d'una bona definició operativa depén el contingut de les

polftiques que s'acabin realitzant.

occidental, institucions que teñen com a principal objectiu Impulsar mesures que miilorin
l'estatus de les dones, i que contribueixin a equiparar la seva situado a la deis homes.
Aquest conjunt d'organismes d'igualtat, existent en tots els ámbits territorial de l'Estat, es
denomina en la literatura sobre ciéncies socials "feminfsme d'Estat" (state feminism),
"Feminisme oficial" o "feminismo institucional", coneixent-se amb el nom de "feministes
d'Estat" (síate feminista) a les persones que treballen en aqüestes institucions».



Tenint en compte que la identitat local s'está revaloritzant com a

conseqüéncia del procés de globalització (BLANCO ¡ GOMA 2002: 18) ¡ que

actualment ens trobem en un moment en que els ajuntaments han fet

una aposta mes seriosa per la realització de dissenys estratégics de les

seves ciutats, creiem que estudiar com s'entenen aqüestes polítiques per

a la igualtat d'oportunitats i de genere, hem cregut que seria molt

interessant i enriquidor per la literatura existent i de gran utilitat pels

práctics d'aquestes poíítiques. Estudiar en detall la definició que des deis

ajuntaments catalans es fa d'aquestes polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere suposa desxifrar les idees polítiques que hi ha

darrera i el seu coneixement ens permetrá afirmar si s'estan realitzant o no

a Catalunya aqüestes polítiques de genere a nivell municipal.

QÜESTIONS DE LA RECERCA I DEL MÉDOTE

La recerca plantejada en aquest treball d'investigació es base en

l'instrumental d'análisi propi de l'estudi de les polítiques publiques.

S'ha afirmat que l'análisi de polítiques publiques és «una rama de

les ciéncies socials» que es caractentza perqué no es poden separar les

preocupacions intel-tectuals de les practiques (BELTRÁN 1987). Els estudis de

polítiques publiques no son treballs aliens a l'ámbit de la ciencia política,

si no que busquen contribuir a l'estudi de la formació, comparació i

conflicte entre preferéncies polítiques des d'una perspectiva comparada,

dinámica i que tingui en compte les dimensibns espaí i temps (SUBIRATS i

GOMA 1998: 22).

Des d'aquest enfocament s'entenen les polítiques publiques com

acció i no tant com estructura, donant gran importancia al fet que el seu

fonament es troba en la matriu social de tota activitat política i

administrativa. En aquesta visió dinámica de les polítiques publiques és

¡mportant teñir en compte que qualsevol política que s'elabori será

conseqüéncia de la consciéncia política existent en relació a l'ámbit en

el que es vol intervenir. Aquesta consciéncia política será el resultat de

l'assumpció per part deis responsables polítics de diferents qüestions de la

realitat social com a problemátiques, després de passar peí filtre de la

seva filosofía política influenciada per les xarxes d'actors que intervenen

en el joc democrátic i que configuren I'arena política de poders existents

en un determinat moment i territori.



És important recordar que no existeix una soía arena de poder,

com deia Lowi (1964) les polítiques (el seu disseny i desenvolupament) no

son un tranquil i neutre espai jurídic o administratiu, sino que una "arena

política" en la que convergeixen, lluiten i concerten les forces polítiques2.

Les arenes polítiques constitueixen arenes reals de poder. Cada arena

tendeix a desenvolupar la seva propia estructura política, el seu procés

polític, les seves elits i les seves relacions de grup. La conclusió és lógica, si

les polítiques son arenes s'han d'identificar aqüestes arenes i formular

hipótesi sobre la seva composictó i forma d'actuació. En aquesta

perspectiva no h¡ ha una política en general perqué no hi ha en la

societat una sola, permanent i determinant estructura de poder. La

política real, com a lluita peí poder en funció d'interessos i avantatges,

s.'expressa i realitza en el procés d'elaboració de les polítiques. Segons la

naturalesa de la qüestió en disputa i segons el tipus de resposta que

s'espera de la política previsible es configuren varíes, singulars i canviants

estructures de poder. No hi ha una política en general, ni una estructura

de poder total, que cobreixi sense excepció la societat total. És millor

insistir en la diferenciado de les definicions de política, en les polítiques en

plural, i no utilitzar una definició general de política. Aquesta reflexió ens

porta a la importancia d'estudiar les polítiques tenint en compte la

realitat concreta en la que son elaborades.

Davant d'un fenomen d'aquesta complexitat el ventall de

possibilitats que ens ofereix la realització d'aquests estudis és molt gran

com podem observar amb la definició que utilitza DYE: «L'anátisi de

polítiques publiques pot incloure la investigado de les causes o de les

conseqüéncies de les polítiques o programes de govern. En els estudis de

les causes de les polítiques publiques, aqüestes son les variables

dependents i i'analista busca explicar-les amb referencia a variables

independents -forces económiques, socials, tecnológiques, polítiques -.

Aquesta investigado pot ser denominada recerca de "determinado

política". En els estudis de les conseqüéncies de les polítiques publiques.

Aqüestes son les variables independents i les dependents son les

2 Com observa GUSFIELD (1981): «L'arena pública no és un camp de joc en el que juguen
tots sota les mateixes regles; alguns teñen major accés que altres i també posseeixen un
poder mes gran per donar forma a la definició deis problemes públics» (ELDER i COBB, 1984;
84).



condicions socials, económiques o polítiques que es suposa serón

afecfades per lo político pública. Aquesto investigado pot ser

denominada recerco de l'impocte de política» (DYE 1983: 3-5).

L'análisi- de polítiques publiques ens permet realitzar un estudi

práctic ¡ óbjectiu de la realitat a través de l'estudi deis seus productes

polítics i deis seus processos d'elaboració3. Els actors governamentals i

extragovernamentals que participen en aquest proces poden ser molts i

és de gran importancia estudiar-los en relació a la seva actuado

concreta en el desenvolupament i materialització d'un programa

d'acció determinad, i no a partir de consideracions genériques sobre les

seves lógiques d'actuació o la seva pertinencia formal a una

determinada corrent, tendencia, ideología política o posició social.

Al realitzar qualsevol analisi d'una política pública no podem

oblidar que ens trobem davant d'un panorama, pie de poders en

conflicte, enfrontant-se i que ocupen posicions determinades en aquesta

arena de poders realitzant cursos específics d'acció.

La complexitat que suposa aquesta manera d'entendre les

polítiques publiques ha obligat a la ciencia política a buscar una

metodología que faciliti i possibiliti la realització de recerca. Una de les

apostes mes esteses i utilitzades ha estat interpretar l'análisi de les

polítiques com l'estudi del proces de les polítiques. La noció de proces de

polítiques publiques és un dispositiu analític, ¡ntel-lectualment construir,

que busca modelar, ordenar, explicar i prescriure polítiques (AGUILAR

VILANUEVA 1996: 15). Aquest modei es caracteritza per dividir les polítiques

en les diferents etapes o estadis pels quals passa; des de la definido del

problema o entrada en l'agenda política, fins l'acabament de polítiques

o la seva retroalimentació, segons quin autor prenem com a referencia.

Entenent, al mateix temps, que les polítiques son processos

d'aprenentatge social, el que implica que contínuament s'hagin

d'adaptar a un entorn canviant.

3 Com posa de manifest MAY (1981) existeix una relació ¡mportant entre la política ¡ els
objectius i mesures concretes que conformen una política pública, condiclonant que
produeix que no tingui sentit suposar que és possible realitzar una analisi purament técnica
de qualsevol projecte, ja que sempre s'haurá de teñir en compte la importancia del
context polític i la viabilitat política deis projectes.
4 És interessant en aquest aspecte tota la literatura existent respecte a «policy network» i a
les xarxes de govern relacional.
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Les etapes del proces remarquen els components que son

lógicament necessaris i interdependents d'una política, i que es troben

integráis en aquest proces, sense que aixó impliqui que es tractl de fets

successius i realment separables, Es a dir, la separado analítica no s'ha

de confondre amb l'existéncia d'una separació real, d'una seqüéncia

temporal. Encara que existeixen diferents talls analítics ¡ diferents

terminologies, tots els estudiosos del desenvolupament d'una política

coincideíxen en sostenir la presencia d'integrants necessaris i

interrelacionats en tota política.

Aquesta opció tot i oferir avantatges, sobretot a nivell analític, no

está lliure de limltacions i perills. Si ens fixern en les facilitats que ens

proporciona aquesta manera d'entendre les polítiques publiques en

podem diferenciar tres. En primer lloc, aquesta percepció defensa una

visió dinámica de les polítiques publiques. El continu moviment ens dona

l'oportunitat de retroaíimentar la política en qualsevol punt del proces. En

segon lloc, la utilització d'aquest esquema en forma de proces ens

condueix a la identificació i estudi de les interaccions, no només entre

diferents etapes del proces, sino també entre les organitzacions i individus

participants en la política i entre aquests actors i el context económic i

social existent. Finalment et tercer avantatge és la seva flexibilitat, en el

sentit de que aquest esquema facilita la sistematització del coneixement

existent sense impedir la integració i l'adopció posterior de nou

coneixement en el propi esquema.

Per un altre costat existeixen perills i inconvenients quan optem per

aquest enfocament. En primer lloc existeix el perill de simplificar la realitat

que sempre pot comportar la utilització d'un model tipus ideal; en segon

lloc, existeix també el risc de degenerar aquest esquema en una

suposada "camisa de forga', es a djr, una particular conceptualització

del proces de les polítiques derivat d'investigacions realitzades en el

passat, que pot conduir-nos a la imposició de fets futurs a través d'una

explicació inapropiada o equivocada del present. Per últim existeix un

perill associat a l'ús d'un model amb una seqüéncia clarament definida '

d'etapes, ja que pot conduir a la seva 'racionalització'. En aquest

context el concepte de racionalització significa donar una justificado o

explicació racional a uns fets passats, fins i tot quan els fets en qüestió ens

condueixen a aquest tractament. La visió del proces de les polítiques en



termes d'etapes pot suggerir que qualsevol política compren un cicle

d'esdeveniments iniciáis i fináis, encara que per suposat, a la práctica,

una política suposa sovint un conjunt d'ínteraccions i ramificacions no

lineáis, sense un principi i fi determinats i clars.

Tot i l'existéncia d'aquests perills potenciáis, la quantitat d'estudis

realitzats en base a aquest enfocament ha demostrat que l'ús d'aquest

esquema de procés ha estat una de les formes mes eficaces

d'aproximar-se a l'análisi de polítiques.

Existeixen diferents propostes5 en el moment de delimitar aqüestes

fases que conformen una política pública, pero podem observar com

totes elles segueixen un fil conductor amb petites matisacions depenent

deis elements ais que se'ls atorga mes importancia. Podem resumir les

etapes de la següent manera: identificar els problemes, formular

propostes polítiques alternatives, legitimar les polítiques, implementar-les i

avaluar-les. Joan SUBIRATS (1989) sintetitza de la següent manera les

diferents actuacions que es produeixen en cada fase: percepció i

definició del problema; interessos afectats; grau d'organització; accés ais

s Com exemples de les diferents propostes existents podem teñir en compte les següents
divisions: QUADE (1977) identifica cinc fases importants en el procés d'análisi de polítiques:
la formulació, la recerca d'alternatives, el pronóstic de les circumstáncies futures, la
modulació deis impactes de les alternatives i l'avaluació de les alternatives. Aquest autor
apunta que l'análisi de 'polítiques és un procés interactiu en el qual ei problema és
reformulat quan els objectius es clarifiquen, les alternatives son designades i avaluades, i
els millors models son desenvolupats. MACRAE i WILDE (1993) argumenten que cada análisi
d'una elecció pública involucra un conjunt comú d'elements: definició del problema,
determinado del criteri per a realitzar una elecció entre les diferents alternatives possibles,
generar un rang de política alternativa, triar un curs d'acció que produirá la
implementació de la política escollida, i avaluar la política en darrer terme. STOKEY i
ZECKHAUSER (1978) suggereixen un procés de cinc passos: determinar el problema existent I
els objectius que es volen aconseguir, escollir les possibles alternatives de cúrs d'acció,
predir les conseqüéncies de cada alternativa, determinar el criteri per mesurar les
alternatives tingudes en compte, i indicar l'actuació escollida. Els autors reconeixen que
l'analista pot no actuar de forma ordenada, pot treballar sense seguir un ordre
preestablert, anar endavant i endarrera, pero defensen que al final les cinc árees han
d'estar presents en l'análisi. WEIMER i VINING (1989) dividelxen el procés d'análisi polític en
dos grans apartats: el referent al problema i el referent a la solució, suggerint que
ambdues parts del procés han de rebre una amplia atenció. Dins de la porció de l'análisi
del problema ells inclouen entendre el problema, triar i explicar els objectius rellevants i
triar un métode de solució. Dins de í'análisi de la solució inclouen la tria del criteri
avaluador. I'especificado d'alternatives polítiques, l'avaluació d'alternatives i la
recomanació d'accions. Pallares (1988) senyala tres passos que es convertelxen en nou
fases: 1) la formulació de les polítiques, 2) la implementació o el seu procés d'aplicació
práctica, i 3) l'avaluació del seu rendimeht, amb íes corresponents decisions sobre la seva
continuítat o canvi. Diferencianí en el si de la formulació, _l'establiment de l'agenda



cañáis represeníatius; consecuctó de l'estatut propi de "tema" a incloure

en el programa o agenda d'actuado deis poders públics; formulado

d'una solució o d'una acció de resposta; establiment d'objectius i

prioritats; suports polítics, pressupostaris i administratius de la solució

proposada; implementació o posada en práctica d'aquesta política;

avaluado ¡ control deis efectes produits; mantenlment, revisió o

acabament de la política. Per evitar caure en Terror que es tracto d'un

procés lineal amb etapes clarament diferendades s'afirma que la figura

resultant d'aquest procés és un cercle, es vol donar a entendre que

l'actuació no té ni comencament ni final precisos.

En la nostra recerca utilttzem l'estudi de les polítiques publiques

com un procés I ens centrem en una de les seves fases. Volem endinsar-

nos en la fase de la definició del problema per conéixer quina és la idea

política que hi ha darrera de les polítiques municipals per a la igualtat

d'oportunitats i de genere a Catalunya, Com expliquen MENY i THOENIG

(1992: 110) quan s'inicia la discussió sobre qualsevol política pública el

primer que tot órgan de govern s'ha de plantejar és la definició del

problema a resoldre6. Es tracta, en opinió de SUBIRATS (1989) d'un deis

aspectes mes crucials i menys estudiats del procés d'actuació de

l'administració pública. Les polítiques publiques no es redueixen a

accidents o casualitats, ni a necessitats de les que poden escapar les

autoritats, Per aixó és essencial estudiar el seu origen,

Creiem que l'estudi de la definició que les administracions realitzen

de les polítiques de genere és de gran importancia i ens proporciona

informado molt interessant perqué, com diu SCHATTSCHNEIDER, «El

problema és sempre: quina batalla volem guanyar en primer lloc... El

conflicte polftic no és un debat académic en el qual els contrincants es

posen d'acord préviament en la definició del problema a discutir. En la

política, la definició deis problemes, la previsió, l'establiment d'objectius i la selecció de
l'opció.
6 Durant els anys 70 quan els governs reformistes de KENNEDY ¡ JOHSON van declara " La
Guerra a la Pobresa", la fase de definició deis problemes socials i la de formulació deis
programes, va ser el principal objecte d'estudi i de recomanació. La necessitat d'actuar i
revertir una historia vergonyosa d'injustícia i discriminado obligava a localitzar els aspectes
mes greus de la qüestió social i a descobrir els seus factors causáis determinants, per
passar rápidament a dissenyar programes d'acció que tracfaran de remoure'ls o atenuar-
los (AGUILAR VILANUEVA, 1996: 17).
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realitat en canvi la definido de les alternatives és i"instrument suprem del

poder; estranyament els antagonistes poden coincidir sobre quines son les

qüestions en joc, ja que en la definido es planteja la qüestió del poder.

Aquell que determina quina és la principal preocupado de la política

governa el país, perqué la definido de les alternatives és la selecció deis

conflictes, Ha selecció deis conflictes atribueix poder (1960: 68)».

Per poder definir un problema polítíc el primer que es necessita és

que l'órgan de govern demostri el seu interés en considerar una

determinada qüestió social com una problemática amb relleváncia

política. Per tant, l'establiment de l'agenda pública és el pas previ a la

definició del problema que qualsevol órgan de govern ha de realitzar. Es

tracto del moment en que es fa una primera selecció d'aquelles

qüestions o situacions problemátiques sobre les que es planteja la

necessitat o la possibilitat d'actuar, i per tant de definir una política en

relació a elles.

La manera en que s'elabora l'agenda de govern, es a dir, se II

dona forma i contingut, té una gran importancia política i administrativa,

tant en el pía teóric com en el práctic, ja que «fa formado d'aquesta

agenda revela quina és ¡'estructura de poder que domina efectivament

l'ámbit polític» (AGUILAR VILANUEVA, 1996: 26).

Els temes que un govern tria perqué configurin la seva agenda son

els que servirán per definir el to i la direcció política escollida per aquest

govern. Realment, el procés d'elaboració de l'agenda és de gran

importancia i té un important contingut polític perqué és el moment en

que el govern decideix si deliberará o no sobre un determinat assumpte,

sense que tingui cap transcendencia, en aquest moment, si aixó

s'acabará convertint en una intervenció política o no. Es tracta, per tant,

de decidir comprometre's o no a una actuació de govern i, en

conseqüéncia, a posar en marxa o no fer-ho, tota la maquinaria

d'informació, análisi, concertado, legislado, mobilització i operació

existent al respecte.

La literatura defineix l'agenda.de govern com «el conjunt de

problemes, demandes, qüesfions, assumptes, que els governants han

seleccionat i ordenat com objectes de la seva acció i, mes própiament,

com objectes sobre els que han decidit si s'ha d'actuar» (AGUILAR

VILANUEVA, 1996: 29).
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Com exposen COBB ¡ ELDER (1984; 115) «per formado de ¡'agenda

s'entén el procés a través del qual probiemes i qüestions arriben a cridar

l'atenció seria i activa del govern com assumptes possibles de política

pública. La importancia del procés es deu básicament a dos fets. Primer,

la capacitat d'atenció deis governs és limitada: son sempre mes els

assumptes en ¡lista per l'atenció del govern, que els que el govern

considera efectivament. Segon, els problemes d'una política no son

dades a priori si no mes aviat assumptes per definir. Si una situado

particular o un conjunt de circumstáncies constitueix un problema i es

própíament un assumpte d'interés públic, aixó depén de creences i

valoracions, no deis mateixos fets. Els problemes son elaboracions

humanes...els problemes de ¡a política son llavors construccions socials

que plasmen certes concepcions particulars de la realitat. Ara bé, donat

que els problemes es poden definir de moltes maneres, el que está en

discussió al llarg del procés de formado de ¡'agenda no és tant quins

problemes serán presos en considerado sí no com serán definits. Les

definicions no només estructuren i enquadren les eleccions postehors de

la política. També serveixen per afirmar una concepció particular de la

realitat».

El volum de problemes que preocupen a la societat és mes ampli

que el de problemes que reben atenció per parí de les administracions

publiques, Al conjunt de problemes que preocupen a una societat en un

determinat moment historie se'l denomina agenda sistémica7. D'aquesta

agenda els decisors públics n'extreuen algunes qüestions i confeccionen

l'agenda institucional o agenda política, que está formada pels

problemes que els directius públics consideren prioritaris. en un moment

determinat. La inclusíó d'un problema en l'agenda institucional és una

condició necessária, pero no suficient perqué el problema doni lloc a una

determinada política pública (JONES 1984).

7 La diferenciado entre dos tipus d'agenda ha estaí molt útil per estudiar les polítiques
publiques. Van ser dos especialistes COBB i ELDER (1972 i 1984) els que va iniciar aquesta
línia. La primera agenda rep el nom de 'sistémica', 'pública', 'constitucional' i la segona
de 'institucional', 'formal' o 'governamental' (AGUILARVILANUEVA, 1996: 31).
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Passem a veure amb una mica mes de detall les dues agendes

existents8. L'agenda sistémica és definida com «totes les qüestions que

son comunament percebudes pels memores de la comunitat política

com mereixedores d'atenció pública i com matéries involucrades dins la

legítima jurisdiccio de l'autoritat govemamental existent» (COBB i ELDER,

1972: 85). Es tracta, per tant, de la suma de totes les llistes de preferéncies

individuáis que cada persona té respecte a l'actuació deis poders

públics. L'agenda institucional, en canvi, es defineix com «aquell conjunt

d'ítems explícitament establerts per la considerado activa i seríosa deis

realitzadors de decisions amb autoritat» (COBB i ELDER, 1972: 86). Es tracta,

en base a la definició donada, d'aquelles matéries queja formen part del

procés de la política pública perqué han captat l'interés de les persones

responsables de l'elaboració i discussió de polítiques publiques. Hem de

teñir en compte respecte a aquesta diferenciado que «l'agenda

sistémica será sempre mes abstráete, general i mes amplia en extensió i

domini que qualsevol agenda institucional existent. Mes encara, les

priorítats de l'agenda sistémica no necessáríament corresponen a tes

prioritats de les agendes institucionals. De fet, poden existir discrepáncies

considerables entre eiies. En aquest sentit, es podría plantejar la hipótesi

general que quan major siguí la disparitat entre els dos tipus d'agendes,

major será la intensitat i freqüéncia de contactes dins del sistema polític»

(COBB i ELDER, 1986:26).

L'univers deis problemes que podem qualificar com públics i de

competencia govemamental, es a dir, que s'hauran introduít en

l'agenda institucional vindran determinat per les liéis, valors, idees i

compromisos histories existents. Hi ha una major sensibilitat per certs

assumptes i grups, a la vegada que reticéncies i fins i tot, hostilitat

respecte a altres9
 (AGUILAR VILANUEVA, 1996: 42).

8 Els dos tipus d'agenda representen els tipus ideáis. En realitat, la frontera que les separa
resulta molt menys clara. A mes, també és fluctuant. El que en definitiva caracteritza
l'agenda és el grau de consens o, al contrari, de conflicte que planteja el problema
considera! (MENY i THOENIG, 1992: 115).

* Existeix un cert acord en que la capacitat deis ciutadans o grups per introduir qüestions
en l'agenda política está desigualment distribuida. PALLARES (1988) sense excessives
pretensions de formalització, ha establert, entre altres característiques, les següents com a
determinants per conferir mes probabiliíats a fets o fenómens concrets per entrar en
l'agenda: 1) si una qüestió ha aconseguit proporcions de crisi o amenaca amb arribar a
elles; 2) si té un componení altament emotiu d'interés huma; 3) per la seva relació amb
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No tots els problemes aconsegueixen cridar l'atenció

governamental i despertar ¡niciatives. No tots aconsegueixen amb ia

mateixa facilitat i certesa formar parí del temari deis assumptes públics i

col-locar-se entre els assumptes prioritaris del govern. Algunes qüestions

que pels afectats resulten de vital interés i que per molt observadors

poden ser qualificades d'interés públic, son descartades des deis seus

primers passos a la recerca de l'atenció de la societat i del govern, o bé

son desfigurats i desactivats durant el seu trajéete a la recerca d'atenció.

Quan finaíment aconsegueixen introduir-se en l'agenda de govern, no

aconsegueixen els primers llocs en la jerarquía de temes i reben un tráete'

de rutina o d'emergéncia (AGUILAR VILANUEVA, 1996: 24).

Col-locar un tema en l'agenda significa implícitament i

explícitament anar donant forma a una definido del problema

acceptable peí públic L sobretot tractable peí govern (AGUILAR VILANUEVA,

1996: 51). Inictarem a parlar de la definido del problema polític a resoldre

un cop s'ha introduít una determinada qüestió en l'agenda institucional,

ja que es tracta del pas necessari per consolidar aquest tema com

preocupació governamental objecte d'una política. En aquesta definido

el primer que hem de tenir en compte és que els problemes objectius no

existeixen, si no que sempre serán construccions artificiáis, peí fet que

responen a una decisió voluntaria de que existeixin i es resolguin. Els

problemes polítics no teñen vida propia ai marge deis individus o grups

que els defineixen. Com afirma HECLO (1972: 83) «les polítiques existeixen

no per intuido, sino per interrogado deis fenómens poiítics».

Els problemes de polítiques • son construccions socials que

reflecteixen concepcions especifiques de la realitat. I com sempre és

possible que hi hagi una multiplicitat de definicions sobre un problema, el

que está en joc en el procés de formado de l'agenda no és només la

selecció deis problemes sino també la seva definido. Les definicions

serveixen, al rnateix temps, per enquadrar les eleccions polítiques

posteriors i per definir una concepció particular de la realitat (ELDER i COBB,

1984: 77-78). Aíxó produeix que la recerca de definicions teóricament

qüestions de poder i legitimitat en la societat i 4) perqué afecten a un ampli nombre de
persones. Aqüestes circunstancies no garanteixen per eiles soles I'entrada en l'agenda
pública, pero ens ajuden a fer-nos una idea al respecte. Les agendes polítiques son mes
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consistents, culíuralment aprovables i governamentalment íractables siguí

tan difícil com necessari en i'ámbit de l'análisi de les polítiques publiques.

Un problema polítíc és una construccio social, un fet cultural que obeeix a

una estructura cognitiva i moral (GUSFIELD, 1981). I hem de teñir en compte

quan estudiem aquest construccio que «la majona de les persones en la

societat no sofreixen el problema en el mateix grau que alguna minoría»

(DOWNS, 1972: 145).

No existeixen problemes %en sí', es a dir, objectivament els

problemes polítics no existeixen, només existeix el fet objectiu que per

voluntat política es converteix en un problema. Son, per tant,

construccions socials, polítiques, de la realitat. Aixó produeix que la

definició deis probiemes polítics comporti una doble dificultat. Per un

costat, enfronta la qüestió de construir i estructurar una definició

acceptable, que superi els esculls de la polémica i que pugui aconseguir

d'alguna forma el consens; per l'altre, ens ha de portar a una definició

operativa que doni peu i espai a una intervenció pública viable amb els

instruments i recursos a disposició del govern competent (AGUILAR

VILANUEVA, 1996: 57). Per aquest motiu «la definició d'un problema de

polítiques publiques té mes importancia que la seva simple definició

conceptual. Si una política estableix de manera molt estreta els seus

objectius, és molt probable ignorar o infravalorar diversos aspectes

importants de la seva proposta d'acció. Si es perd de vista variables

importants que afecten el comportament del sistema en considerado, es

poden perdre oportunitats per escollir les polítiques adequades o passar

per alt restriccions en l'elecció de les polítiques. En els dos casos, les

recomanacions de la política serien inapropiades» (MOORE, 1976: 189).

Si construir un problema és plantejar-lo, estructurar-lo, de manera

que pugui teñir solució, els probiemes públics no son cap excepció. Han

de ser plantejats, estructuráis, de manera que sigui governamentalment i

socialment abordables amb els recursos inteUectuals, legáis, fiscais,

polítics i administratius a disposició. El seu plantejament és determinant

per la solució. La manera com s'ha definit el problema, el tipus i número

de preguntes que implica, el converteix en resoluble o irresoluble. SIMÓN

aviat el resulta! de ta mobiliízació de demandes i pressions, que no el fruit d'un procés
racional d'avaluació de necessitats, valors i objectius.
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(1973) va ser deis primers a cridar l'atenció sobre T estructura deis

problemes" i la diferenciado entre " problemes ben i mal estructurats10".

Cal fer esment, que elaborar problemes ben estructurats en l'ámbit polític

i en esferes d'actuació tan controvertides i transversals com la que és

objecte d'investigació en aquest treball no és gens fácil. Aquesta

constatació, pero, no eximeix del fet que, a l'hora d'abordar un

problema, s'hagi de realitzar un plantejament instrumental, es a dir, que

es faci des d'una perspectiva que possibiliti la intervenció i permeti una

via de millora. Es tracta de no oblidar que el problema és, básicament,

una construcció analítica. Per tant, alió que será important és construir

correctament el problema, es a dir, introduir tots els factors que permetin

o dificultin certes actituds o conductes i proporcionin les oportunitats de

millora que es busquen.

Un altre aspecte que desvetlla la importancia de la definició el

podem extreure de la máxima de "qui defineix és qui decideix", que vol

ressaltar el fet que els grups socials i/o governamentals que han tingut la

capacitat d'oferir el plantejament i la definició acceptable de la qüestió

son aquells que efectivament influeixen en la decisió. Pero també vol dir

que la manera com s'ha definit un determinat assumpte públic

condiciona la configuració deis instruments, modes i objectius de la

decisió pública, les opcions d'acció (AGUILAR VILANUEVA, 1996: 52).

Com va afirmar WILDAVSKY (1979) «els problemes son elaboracions

deis homes. Sempre existeixen concepcions múltiples (...) No hi ha

problemes definits de manera única», pero al mateix temps «definir una

situado com un problema de polítiques significa acceptar que té solució i

delimitar les seves possibles solucions. Es presumeix no només que es pot i

s'ha de fer alguna cosa, sino que la possible solució cau dins de la

competencia de les autoritats legitimes del govern» (ELDER i COBB, 1984;

93).

10 Els problemes ben estructurats es diferencien per teñir característiques precises.
Compten amb un criteri precís per comprovar la solució i un procés que es pot mecanitzar
per aplicar el criteri; teñen un ámbit del problema que pot ser presentat en estat inicial,
intermedi i final del problema; pot indicar les operacions que de manera correcta o
incorrecta porten d'un estat a un altre del problema; oferelxen la informado necessária
per realitzar les operacions de cálcul I transitar d'un estat a un altre. En suma, un problema
ben estructurat té la característica de comptar amb un 'solucionador general de
problema', es a dir, qualsevol coneixedor de la seva estructura té en principi la capacitat
de resoldre (AGUILAR VILANUEVA, 199Ó: 60-61).
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Per tant, estudiar com defineixen i per tant com entenen els

ajuntaments catalans de mes de 20.000 habitants (exceptuant el cas de

Barcelona) les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere és de

gran importancia perqué com va exposar WILDAVSKY (1979) l'elaboració

de les opcions d'una política és un art que es fa carree de la tasca de

resoldre el dilema que son els problemes públics i trobar una solució
i

significa establir una relació satisfactoria entre «els mitjans manipulabies i !

els objectius que es poden aconseguir» (MAY, 1981: 235).

El material empíric utilitzat per a realltzar l'estudi de les definicions

que els ajuntaments realitzen de les polítiques per a la igualtat |

d'oportunitats i de genere s'ha extret de les entrevistes realitzades a les

persones responsables polítiques d'aquestes árees en els diferents

ajuntaments (veure apéndix 1). Considerem que la realització

d'entrevistes és de gran importancia en la realització d'aquest tipus de

recerques, perqué ens facilita un tipus d'informació molt difícil d'extreure

del material escrit i editat.

ESTRUCTURA DE LA TESI

La tesi es divideix en dues grans parts, una primera part on es

concentren totes les qüestions teóriques que ajuden a situar l'objecte

d'estudi de la-riostra recerca, i una segona part que es centra en l'estudi

empíric realitzat.

S'inicia la base teórica de la nostra recerca amb aquesta ¡

introducció on s'especifiquen els elements que configuren el punt de

partida de la investigació. En el capítol 2 comencem amb la redefinició

que la literatura especialitzada está realitzant de l'Estat del benestar, :

centrant-nos en les aportacions feministes que incideixen en la ]
i

introdúcelo de les desigualtats de genere en aquest nou plantejament

deis sistemes de benestar. Conéixer les critiques que s'han realitzat a la

literatura tradicional i les alternatives que plantegen les teóriques del ¡

genere és de gran interés peí nostre estudl perqué és fer visible

l'existéncia d'unes problemátiques que havien estat invisibles durant molts'

anys, que afectaven i encara afecten a les dones de forma molt

¡mportant i que son les causants del nostre objecte d'investigació. La

conseqüéncia immediata després de donar pubücitát a tota aquesta

realitat que es mantenía oculta peí mercat i per una distribució :
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tradicional de rols és la recerca de noves respostes. El capítol 3 reflexiona

sobre qué representa introduir la dimensió de genere en les polítiques i

descriu l'evolució que han experimentat les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats ¡ de genere en les Nacions Unides, la Unió Europea,

Espanya i Catalunya, fins arribar a l'ámbit local, que es caracteritza,

actualment, per trobar-se en un ¡mportant procés de politització. El

capítol 4 reflexiona sobre el paper que actualment juguen els governs

locáis en els sistemes polítics democrátics. El procés de politització i de

replantejament estructural i política que els ajuntaments están

experimentant també afecta ais municipis catalans i tractarem de

veurem com. Es tracta de presentar les característiques de l'ámbit

territorial de la nostra investigació.

Amb el capítol 5 comenca la part empírica de la tesi a través de la

presentació del que será el nostre estudi de cas, que será desenvolupat

en els capítols ó, 7 i 8, on s'estudiaran les diferents variables independents,

finalitzant amb l'elaboració d'una tipología de municipis que s'explica en

el capítol 9. El nostre estudi empíric es centra en perfilar la idea política

(concepció política) que teñen els ajuntaments catalans de poblacions

de mes de 20.000 habitants (excepte Barcelona) de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere, i si es pot afirmar que existeixen factors

que determinen aquesta idea (variables ¡ndependents). Concretament el

capítol ó es centra en les variables estructuráis i de context (dimensió de!

munictpi, partit polític a l'alcaldia, ubicació territorial i relacions

intergovernamentals), el capítol 7 amb els instruments polítics (creació

d'una regidoría específica, elaboració d'un Pía per a la Igualtat

d'oportunitats entre sexes, utilització de polítiques de discriminació

positiva i creació d'un Consell Municipal) i el capítol 8 amb les variables

que hem denominat de matís de contingut, es a dir, els ámbits

d'actuació prioritaria i la posició adoptada davant de la gestió

transversal de genere.

L'últim capítol de conclusions Higa la part teórica de la recerca

amb les conclusions obtingudes de la part empírica. Aquest capítol

reflecteix les implicacions que les conclusions obtingudes amb la recerca

realitzada poden teñir en la literatura i en la práctica de les polítiques de

genere.
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Finalment, en l'apendix 1 que denominem "Consideracions del

métode" ofereix informado addicional sobre alguns aspectes

metodologics deis capítols empírics. I l'apendix 2 recull les dades referents

a les característiques deis municipis que hem situat en cada un deis

models establerts en la tipología elaborada.
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CAPÍTOL 2

CONTEXT. REDEFINICIÓ DE L'ESTAT DEL BENESTAR.

INTRODUCCIÓ DE LA DIMENSIÓ DE GENERE.

INTRODUCCIÓ

El punt de partida del nostre treball és la definido de l'Estat del

benestar com a garant de les polítiques socials. Les transformacions

experimentades pels diferents régims de benestar plantegen la necessitat

de parlar i de formular polítiques publiques de genere. Si considerem que

l'esséncia d'un Estat del benestar es troba en que la seva intervenció

busca la redúcelo de les deslgualtats, actualment és inevitable ¡ntroduir

les desigualtats de genere dlns d'aquest contingut básic. És necessari que

l'Estat pugui adaptar el seu objectiu a aquesta nova percepcló de la

realltat que produeix que introduím dins la categoria de social a riscos

que en altres contextos es podien considerar merament individuáis (DE

LEÓN, 2002: 138). Conéixer l'origen i l'evolució de l'Estat del benestar, ¡

estudiar el camí transcorregut será útil per arribar a la conclusió que la

seva remodelació és necessária i Túnica via per respondre a les

demandes del segte XXI.

En aquest segon capítol realitzarem el repás d'aquesta evolució en

la concepcio deis regtms de benestar a partir de les diferents teorltzacions

existents, tant les denominades tradictonals com les realitzades des de

perspectives feministes, que ens proporcionaran els elements a teñir en

compte en aquest procés de reestructuració, crucial per entendre que

les polítiques de genere formen part del seu contingut.essenciai, Com

exposen GALLEGO, GOMA i SUBIRATS (2002:14) «les potítiques de benestor es

conformen com espais de gestió col-lectiva de múltiples eixos de

desigualtat -de classe, de ciutadanio, de genere, etc.- que solquen les

múltiples esferes -pública mercantil, associativa i familiar- que presenten

les societats avangades de principis del segle XXI».

ELS RÉGIMS DE POLÍTIQUES SOCIALS COM OBJECTE D'ESTUDI

L'Estat del benestar va sorgir com a resposta a les noves qüestions

socials que van aparéixer a partir de la revolució industrial. La
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transformado soferta peí sistema capitalista" va plantejar noves

necessitats que l'Estat liberal no era capac de resoldre. En aquest intent

d'adaptar l'Estat tradicional liberal burgés a la nova societat industrial i, ¡

posteriorment postindustria! va héixer l'Estat de! benestar, Com ha !

exposat GARCÍA PELA YO (1982: 15) «la formado de l'Estat del benestar va

ser una necessitat histórica*2».

L'Estat del benestar, es planteja en els seus orígens, com

¡'estructura que busca l'equilibri entre dos principis fins aquell moment

excloents: la llibertat económica i la igualtat social. Aquesta síntesi, no
i

exempta de contradiccions i asimetries, va permetre que el compromís
i

polític per a la igualtat social es convertís en el nou pilar legitimador de

l'Estat (R. GARCÍA CÓRATELO, 1986: 13).

L'Estat de! benestar ha estat ampliament estudiat des de diferents

vessants de la Ciencia Política, intentant donar explicacions al seu origen,

creixement i a les conseqüéncies del seu desenvolupament diferenciat ;
i

en els paísos en els que s'implementa. Nosaltres no intentarem entrar en

11 Per alguns autors que segueixen la metodología histórica (THERBORN, 1989a; F. de FEUCE,

1985), l'Estat del benestar és la confluencia de diversos processos histories, deis que
destaquen el naixement I consolidado del capitalisme i el seu procés d'industrialització, la
construcció i consolidado deis Estats-nació europeus organitzats de forma burocrática, un
procés de secularització, l'existéncia d'un sistema internacional estable, el creixement
económic i l'augment de la capacitat de consum després de la segona guerra mundial,
aixícom l'aparició del sistema de democrácies de masses amb l'extensió del mecanisme
electoral del sufragi límitat al sufragi universal i la consegüent expansió deis drets polttics i
civils a tots els ciutadans (OCHANDO, 1999; 33). S'estableíx un paral-lelisme entre el procés
de transformació de l'Estat i el procés de transformació del sistema capitalista. L'Estat del
benestar es funcional amb el capitalisme avancat i amb el mode de producció fordista,
basat en un capitalisme tarda de grans empreses o corporacions industriáis, producció en
gran escala (necessitat d'amplis i estables mercats per ser eficient) i sindicats amb fort
poder contractual en el mercat de treball. Aquesta situado necessrta de la demanda
agregada, l'estabilització deis cicles económics, la reproducció de la má d'obra, la
socialització de gran part deis costos privats i l'arbitratge del conflicte social per mantenir
la pau social (OCHANDO 1999: 35).
13 «/a correcció per l'Estat deis efectes disfuncionals de la societat industrial competitiva
no és només una exigencia ética, sino també una necessitat histórica, dones s'ha d'optar
necessáriament entre la revolució o les reformes socials» (GARCÍA PELA YO, 1982: 15), Per
aquest autor, «tes condicions históriques que han fet possible el desenvolupament
d'aquesta nova funció de l'Estat que ni és socialista, ni és capitalista en el sentit elássie del
concepte, sino que es correspon amb l'etapa del neocapitalisme, son, d'un costat, un
repte historie, una realitat de resoldre problemes irresolubles dins de ¡'estructura de l'Estat
liberal i de la societat del "hochkapitalismus" i, d'un altre, les possibilitats ofertes peí
desenvolupament cultural i tecnológic de l'época industrial» (GARCÍA PELAYO, 1981: 353). En
opinió d'aquest autor les condicions históriques que van fer possible l'Estat del benestar: a)
la necessitat de resoldre els problemes socials irresolubles dins de l'Estat liberal, i b) les
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detall en aquests aspectes perqué sobrepassen en escreix els objectius

del nostre estudi. El que pretendrem és veure quines son les estructures

que han influenciat en la construcció deis conceptes teórics

fonamentadors de l'Estat del benestar (ORLOFF 1993), perqué serán

aquests els eíements que determinaran el contingut de les polítiques

socials. Entenent per estructura social «el conjunt deis modes en que les

practiques de grups i individus están organitzades (institucions) i

relacionades entre sí (processos socials), de manera que es creen uns

eixos de desigualtat que configuren la identitat d'aquests individus i grups

aixf com els cursos possibles d'acció (individual i col-lectiva). Dit d'una

altra manera, ¡'estructura social seria la configurado d'institucions, regles i

recursos que atribueixen condicions de vida desigual a les persones en un

momentilloc determinat» (ADELANTADO etal, 1998: 10).

Per poder estudiar aquests eíements básics consideren") útil teñir

present l'existéncia en aquests Estats del benestar de diferents 'régims de

polítiques socials' (SHAVER, 1990) entesos com models institucionalitzats de

provisió social que determinen l'existéncia d'unes relacions sistemátiques

entre l'Estat i les estructures socials de conflicte, domini i acomodació

existents en la societat. Aquests models predeterminen les

característiques i les condicions necessaries per sol-licitar els recursos de

l'Estat i ser titular de drets socials, i estableixen de forma recíproca, les

condicions i els requisits de les obligacions polítiques, socials i

económiques respecte a l'Estat i a la societat, en termes generáis (ORLOFF,

1996/79:22).

Els eíements constitutius deis régims de política social poden ser

económics, legáis, polítics i/o discursius. Aquests régims poden ser trobats

a la vegada en les institucions individuáis de l'Estat del benestar i en els

models comuns transversal de la provisió social com son la salut,

l'educació, la renda de subsistencia o l'habitatge (ORLOFF, 1996/79: 22).

Parlar de diferents régims de benestar implica l'acceptació de

l'existéncia de diferents ordres institucionals, regles i acords que guien i

conformen orientacions divergents en aquells aspectes que podem

considerar constitutius de la política social. És important saber que no

possibilitats ofertes peí desenvolupament cultural i tecnológic de l'época industrial
(OCHANDO 1999: 30).
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existeix un sol model d'Estat del benestar, sino molts, tants com paísos a

on s'ha implantat aquest mecanisme d'organització social (OCHANDO

1999: 47). Per identificar els díferents régims de benestar existents en les

democrácies avangades de l'Europa occidental hem de conéixer quines

son les necessitats humanes a les que se'ls hi dona la categoría de dret

social i quins requisits son necessaris per poder ser titular d'aquests drets. I

per poder conéixer el contingut polític i social d'aquests régims s'ha de

teñir en compte des de l'evolució experimentada per part de la despesa

pública a com es defineixen els problemes poíítics a partir de la demanda

deis ciutadans i deis usuaris del benestar social (ESPING-ANDERSEN, 1990:

110),

L'objectiu que nosaltres perseguim en aquest capítol és veure de

quina manera i en quin grau aquests régims de polítiques socials es troben

afectats per les relacions de genere i com la presa de consciéncia

d'aquesta afectació influeix en la manera d'actuar d'aquests estats.

El concepte de genere utilitzat en aquest estudi fa referencia a la

definicio cultural del comportament que s'atribueix a cada un deis sexes

(GÁLVEZ MUÑOZ, 2000: 132). Aquesta accepció és una traducció directa

del termes anglés gender, que es centra en les diferencies culturáis

existents entre sexes13. Aquest concepte neix en les ciéncies socials en

oposició al concepte de sexe. Si el sexe es base en la distinció biológica

entre homes i dones, el genere apunta a la diferencia cultural. Aixó no vol

dir, pero, que el concepte de genere negui les diferencies biológiques

que hi ha entre sexes, aqüestes sempre existirán, pero es consideren

menys útils per entendre l'experiéncia histórica de la soctetat del que ho

és el significat que históricament s'ha donat a alió que ha estat

considerat masculí i fement i que per aculturació conscient o inconscient

s'ha assumit com natural dins de la societat. No desenvolupem mes en

aquest moment aquest concepte perqué en el capítol 3 del nostre treball

l'analitzem de forma detallada.

13 Existeix una part de la literatura que considera que el terme "genere' és massa específic,
fet que produeix que sigui criticat per excloure a grups de persones que no s'identifiquen
ni com homes, ni com dones, des del puní de vista social, cultural i sobretot sexual (GÁLVEZ

MUÑOZ 2000:131).
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En aquest primer capítol estudiarem quin és l'impacte produit per

les desigualtats de genere en els régims de benestar. Desvetllar el genere

com una construccio cultural ens porta a la importancia de i'estudi del

paper atribuir ais homes i a les dones en la societat contemporánia, pas

essencial per fer visibles les construccions socials elaborades a partir

d'atribuir ais homes i a les dones papers i responsabilitats publiques i

privades diferents. Fer pública aquesta distribució de rols és essencial per

estudiar com s'han construit les relacions de poder en els mercats, i en les

diferents institucions i organitzacions que formen els Estats, I conéixer

quina ha estat la seva influencia en eí contingut i en els requisits

necessaris per gaudir deis drets socials existents. Els conceptes de masculí

i femení han estat elaborats i han evolucionat históricament modelant el

llenguatge i, per tant, també les categories d'análisi, que com a

conseqüéncia d'aquesta influencia, no es poden considerar neutres, ja

que, tradicionalment s'ha atribuTt la categoria de genéric, propi de

I'especie, al que s'ha considerat masculí, mentre que alió que s'ha definit

com femení ha estat quelcom definit com característic, que ha estat

construit en oposició o exclusió respecte al que ha estat considerat

masculí (GÁLVEZ MUÑOZ, 2000: 132).

La gran aportado de la íntroducció de l'enfocament de genere

en l'análisi histórica ha estat desvetllar ('existencia d'aquesta construccio

social, tant de íes categories analítiques trobades en les fonts, com de les

utilitzades pels investigadors. Aquesta comprensió ens porta a prioritzar

I'estudi de les relacions socials entre sexes I, concretament observar

aqüestes relacions com socialment constru'ídes. Una estructura de genere

aplicable a l'Estat del benestar ha de ser aplicable al. tractament i a

l'experiéncia, al mateix temps, deis homes i de les dones i al rol de í'estat

en la construccio deis accessos ais homes i a les dones ais recursos, que

poden situar-se en qualsevol lloc del sistema social (DALY, 1994:101).

El concepte de genere ha estat matisat de formes molt diferents

depenent de la vessant teórica a partir de la qual s'ha estudiat, ja que les

diferents perspectives teóriques han perseguit objectius diferents, i aixó ha

implicat centrar-se en aspectes no coincídents (LORBER, 1994: 2-4). Es

tracta de reconéixer ¡'existencia de diferents maneres d'introduir la

consciéncia d'aquesta construccio cultural del genere en els estudis
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socials. Passera fot seguií, a fer un breu repás de la manera com s'ha

entes el concepte de genere des de les diferents escoles feministes.

En el moment que apareixen els prímers estudis de genere, les

feministes liberáis introdueixen l'expressió de wrols de sexes" (sex roles),

que pretén diferenciar, des d'una perspectiva psicológica, els individus

centrant-se en les seves actituds i en els seus atributs, Aquest concepte de

'rol' definit com la connexió que s'estableix entre els individus i la societat

és útil per explorar com els consensos i les contradiccions de ('estructura

social influeixen en les relacions interpersonals (KOMAROVSKY 1992).

Les feministes radicáis com MACKINNON (1982) plantegen un

important canvi respecte a les feministes liberáis. Presenten el sexe i el

genere com un sistema mundial de dominado deis homes sobre les

dones a través del control de la seva sexualitat i de la seva capacitat

procreadora. En la perspectiva del feminisme radical, el sistema de sexe-

génere d'opressió de les dones és deliberat, no accidental i s'estén per

altres institucions socials com son la familia, els mitjans de comunicació i la

religió.

Les feministes marxistes com HARTMANN (1976) i BARRETT (1988) també

locaützen l'opressió de les dones en l'estructura de la societat. Pero, en

comptes de centrar-se en la sexualitat com fan les feministes radicáis, es

centren en la divisió sexual del treball. Consideren que tant l'opressió de

genere i com de classe teñen la mateixa importancia i analitzen els

camins pels quals dues institucions paral-leles -l'economia (capitalisme) i

la familia (patriarcat)- estructuren la vida de les dones. Recents teories

marxistes argumenten que el patriarcat, entes com el domini ideológic

sobre les dones per part deis homes, es localitza en la familia i en el lloc

de treball (WALBY 1986, 1990).

Feministes psicoanalítiques, com CHODOROW (1978), IRIGARAY (1985),

MITCHELL(1975) i RUBÍN (1975), basant-se en les idees de Freud, Lacan i Lévi-

Strauss, han argumentat que el genere és una idea de diferencia que

emergeix de les relacions de la familia i especialment de la maternitat.

Per aquesta perspectiva, el genere es troba englobat en la inconsciencia

i es manifestó en la sexualitat, les fantasies, el llenguatge, i en l'incest. La

sexualitat es vista com una poderosa forca ideológica i cultural que

oprimeix a les dones perqué s'inscriu en els cossos i també en la

inconsciencia.
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Altres feministes, que han escrit des d'una perspectiva étnico-

racial, com HOOKS (1984) i COLLINS (1989) troben incorrecte realitzar

recerca i teoría feminista a partir d'una oposició binaria d'homes i dones

perqué consideren que la raca i la classe produeixen moltes categories

d'homes i de dones que formen diferents sistemes d'estratificació

jerárquica en moltes societats.

Les feministes culturáis -BUTLER (1991), HARAWAY (1989,1991), FLAX

(1990) i GARBER (1992), per exemple- també han canviat la concepció de

genere com categoría dual i oposada. Agafen, com a punt de partida,

la crítica que les feministes franceses realitzen deis conceptes

psicoanalfrics de llenguatge i de sexualitat de genere. Pero mentre que

les feministes franceses han estat valorant la sexualitat de les dones, les

feministes culturáis defensen que la sexualitat i el genere están canviant,

que son categories fluídes. Les feministes culturáis critiquen una política

feminista basada només en les dones com pertanyents a un estatus de

subordinado, presentant, realment, una perspectiva mes subversiva que

destrueix la solidaritat d'un ordre social construít en conceptes de dos

sexes i dos generes.

Finalment, tenim la visió de les feministes liberáis americanes deis

anys 70, principalment KESSLER i MCKENNA (1985), que defensen que el

concepte de genere és construít. Emfasitzen la construcctó social de la

feminitat i de la masculinitat i la seva transíació dins deis rols laboráis i

familiars.

ELS ESTUDIS DE L'ESTAT DE BENESTAR

En el moment que ens interessa estudiar la relació que s'estableix

entre la idea de genere i els régims de benestar podem diferenciar dues

grans aproximacions teóriques. Una primera perspectiva que es

caracteritzará per haver estat, tradicionalment, aliena a les desigualtats

de genere i una segona tendencia que va ser iniciada pels estudis

feministes i que es caracteritza per haver introduit, des de vessants molt

diferents i amb objectius molt diversos, aqüestes desigualtats en la

manera d'entendre i estudiar els diferents régims de benestar. Tot i que

actuaiment es reconeix l'existéncia de traspás d'informació entre

ambdós grups, un factor característic de les dues tendéncies, al llarg de

la seva historia, ha estat que han actuat cada un d'eils d'esquena a
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l'altra. Els analistes de les escoles tradicionals han treballat ¡gnorant els

trebaíls feministes i les escoles de pensament feminista s'han dedicat,

principalment, a criticar Íes análisis realitzades des de les escoles

tradicionals, sense reconéixer les seves contrlbucions. Aquesta manera de

funcionar ha suposat unlímit que, com afirma SAINSBURY (1994:1) ha de ser

superat per evolucionar en aquest camp d'estudi.

Els estudis tradicionals deis régims de benestar

Si ens centrem en les diferents perspectives teóriques que

s'inclouen dins del que podem denominar "una análisi tradicional de

l'Estat del benestar" (mainstream researchers), podem veure com les

seves reflexions s'han centrat, básicament, en Identificar i explicar les

claus históriques d'aquests Estats del benestar incidint, principalment, com

indica DALY (1994; 103) en els tres aspectes següents.

En primer lloc, s'ha donat un pes molt important al paper jugat peí

procés d'industrialítzació i de modernització, a les contradlccions lógiques

o inherents del capitalisme, a l'actuació ¡ndependent deis recursos

estafáis, a l'actuació política deis partits socialdemócrates i a les aliances

de classe en l'origen i el posterior desenvolupament de l'Estat de!

benestar. Produint que s'assumeixi que les polítlques de ciasse siguin les

que proporcionen equilibri en la innovació de les polítiques socials.

En segon lloc, fot i acceptar l'exísténcia de váries institucions en la

formació de l'Estat del benestar, el'mercat laboral ha gaudit d'una

posició privilegiada respecte a la resta d'institucions, fet que ha portat a

que alguns estudis s'hagin centrat en aquest mercat de forma quasl

exclusiva.

I en tercer lloc, l'Estat del benestar ha estat ámpliament

conceptualitzat com una entrfat exclusivament quantitativa, formada per

nivells agregats de despeses de benestar, el que ha provocat que s'hagi

oblldat l'estudi d'aspectes mes qualltatius que influeixen en aquest

repartiment de la despesa.

Aquests enfocaments també es caracteritzen per coincidir en els

objectius que son perseguits per aquests Estats del benestar, que serien els

següents: la seguretat económica, la redúcelo de la desigualtat i la

desapártelo de la pobresa -entesa com la lluita per la integrado social
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deis exclosos- (BANDRÉS 1994). Será la intensitat en que s'aposta per cada

un d'ells una de les principáis diferencies existents entre aqüestes teories.

L'Estat del benestar en les teories tradicionals es caracteritza, per

tant, per assumir, explícitament una responsabilitat básica respecte a tots

els seus 'ciutadans', per instituir drets socials (com part fonamental de la

ciutadania), per perseguir la iguaitat (entesa com una redistribució mes

equitativa de la renda) i per proveir seguretat económica i servéis socials

per tots els seus ciutadans (KAUFMAN, 1985: 45). Per poder assegurar tots

aquests objectius es remarca la importancia de la consecució de la

plena ocupació (OCHANDO 1999: 68).

Si entrem amb una mica mes de detall en les principáis

aportacions que s'han realitzat des d'aquestes perspectives podem

destacar les següents consideracions, que ens ressalten aquests elements

que acabem d'exposar.

En la tradició liberal deis estudis sobre l'Estat del benestar es

considera el mercat la peca central i el motor del desenvolupament

económic"1. La inclusió de la independencia en el joc de les forces del

mercat deriva de considerar l'individualisme com el seu principal valor. I

com a conseqüéncia d'existir una forta dependencia de la filosofía

individualista respecte a la noció tradicional de familia, aquesta rep

l'específic rol de transmetre la moralitat tradicional i les qualitats que

porten a l'éxit en el mercat. Aquest plantejament conduelx a la defensa

d'una radical separació de l'ámbit públic i privat15. El liberalisme veu

públic i privat com esteres diferents, considerant la política com

essencialment un assumpte públic.

Des de la perspectiva liberal s'afirma que l'Estat del benestar és el

resultat de l'equilibri que s'aconsegueix grácies a aquesta -estricta

\
14 Aquesta filosofía ha estaí darrera de les politiques socials, sobretot en la década deis 80 i
deis 90, realitzades per la Nova Dreta. Aqüestes característiques es van poder veure de
forma molt mes clara a partir de la política de Nova Dreta realitzada peí Tatcherisme, a on
la defensa de la forma de familia i deis valors tradicionals van esdevenir explícits (PASCALL

1997a: 11). En aquesta familia tradicional la dona és la responsable de la cura deis
dependents (PASCALL 1997a: 12).
15 Aquesta separació radical entre públic i privat implica una oposició frontal a l'eslógan
mes conegut del feminisme modern - lo personal és polític. Les feministes reclamen que la
vida pública i la privada es reflecteixen una en l'altra, la vida privada no és privada des
de la política social, ja que les famílies i les llars també son política i la vida pública
reflecíeix la divisió de les tasques en la llar, especialment en termes de temps (PASCALL

1997a: 12).

28



separado, que es caracteritza per la perfecta combinado entre una

familia tradicional que viu a í'ombra del mercat i un mercat de treball

que busca la plena ocupado masculina. Existeix un ámbit públic en el

que es preñen les declslons polítiques i es guanya un sou (domini masculí)

i un ámbit privat, que tot i restar invisible en els estudis, es considera

responsable del bon funcionament de l'estat del benestar, a

l'encarregar-se del treball de reprodúcelo16 (domini femení).

És interessant en aquest moment remarcar l'existéncia d'uns trets

genérics que podem utilitzar per definir el model de familia tradicional,

tenint en compte que depenent del moment historie i país concret que

estiguem estudiant tindrá unes especificitats o unes altres. Es tracta d'una

estructura recolzada en l'existéncia d'un cap de familia masculí i una

mestressa de casa. El matrimoni condueix a una estricta divisió de feines

entre marit i muller, el primer es converteix el cap de la llar i el seu deure

és proveir, a través del seu treball remunerat a temps complet, ais

membres de la seva familia (la seva dona i els seus filis) i la segona esdevé

responsable de la llar, havent d'assegurar una llar agradable i

proporcionar cura al seu marit i ais seus filis. Aquesta divisió es codificada

en el codi de familia, en la legislado social i laboral, i en el sistema

tributari. Els cónjuges esdevenen titulars de drets en base a diferents

categories, l'home accedeix ais drets com a treballador i responsable del

manteniment de la familia, la dona acostuma a ser titular com a membre

d'una unitat familiar (com a mare o esposa) o per trobar-se en situació

de necessitat. La majoria deis drets de les esposes deriven de la seva

condició de depenent dins de la familia i de la titularitat del seu marit,

16 El treball de la reprodúcelo compren les activitaís destinades a atendré la cura de la llar
i de la familia. Serien el conjunt d'activitats destinades a la reproducció biológica, social i
ideológica de la forca de treball, que es poden agrupar en sis dimensions básiques: de
treball d'automanutenció; d'infrastructura de la llar; d'atenció de les cárregues
reproductores passades, presents i futures; d'organització del funcionament de la llar; de
treball de mediació, ja siguí entre la llar i el conjunt de servéis oferts per l'Estat i les
institucions publiques, ja siguí un treball de mediació vinculat a la gestió afectiva i
relacional; de representado conjugal. S'ha denominat trebail de la reproducció per
diferenciar-lo del treball de la prodúcelo (de béns i servéis), ja que aquest darrer és l'únlc
reconegut económicament i socialment com treball, en les societats industrialitzades. El
terme de 'treball de la reproducció' inclouria el 'treball doméstic'. Les seves
característiques principáis son que no está remunerat mitjancant un salari i que es tracta
d'un treball eminentment femení i invisible (l'actual organització social no reconeix !a seva
existencia com a treball), fins I tot ais ulls de les persones que el porten a terme. Aquest
treball també ha estat denominat com "treball de cura", segons la tradició escandinava i
italiana (CARRASQUER, TORNS, TEJERO i ROMERO 1998).
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comportant que, en alguns casos, les dones casades no siguin titulare de

beneficis individuáis. Els avantatges fiscals son atorgats, també, al

proveídor de la familia, que és qui rep la desgravació d'impostos per

compensar el manteniment de depenents. La divisió de la teína prescrita

per la ideologia familiar també afecta a les polítiques del mercat laboral i

salariáis. Una altra conseqüéncia és que la familia es considerada unitat

de benefici, al mateix temps que pot ser titular de drets i la unitat

receptora de les contribucions de seguretat social i deis ¡mpostos. La

frontera entre l'esfera pública i privada es veu estrictament reforcada. Les

tasques de cura i reproductives son situades en l'esfera privada,

principalment en la liar i el seu treball és no retribuít (SAINSBURY, 1994: 152-

153).

Els primers teórics überals van justificar l'exclusió 'natural' de les

dones de l'esfera pública i en l'accés a la igualtat universal. HOBBES creía

que les dones eren conquerides pels homes en l'estat de naturalesa, de

manera que perdien el seu estatus com individus lliures i iguals, sense

poder participar en el contráete original que creava i'estat civil. Mes

endavant LOCKE va proporcionar les bases teóriques per la separació

überal entre l'esfera pública i privada, argumentant que mentre que les

diferencia naturals entre els homes, com poden ser l'edat o el talent, son

irrellevants per la seva igualtat política, les diferencies 'naturals' entre els

homes i les dones, justificaven la subjecció de les dones ais homes. A

partir d'aquesta subjecció natural no es pot ser lliure i igual, les dones son

excloses de la condició d'individu i d'aquesta manera de la participació

en l'esfera pública. ROUSSEAU és encara mes explícit en aquesta exclusió

de les dones de l'esfera pública quan argumenta que la igualtat social

deis sexes posa en un serios periil a la virtut cívica (SINGH 1998: 3).

Hem de teñir en compte l'existéncia dins de la propia perspectiva

'tradicional' d'estudi de l'Estat del Benestar d'enfocaments que van mes

enllá de la restrictiva interpretado liberal. OCHANDO (1999: 48) creu que,

tot i que l'Estat del benestar no va representar la superacio del mode de

producció capitalista, si que implica un important canvi estructural en les

economies capitalistes. L'Estat del benestar constituía «uno atractiva i

efectiva "via intermitja" entre el capitalisme liberal i el socialisme

burocrátic d'Estafo (MISHRA, 1989: 57). Encara que, tal i com senyala OFFE
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(1972: 48) l'Estat del benestar no va representar ni representa cap canvi

substancial de les relacions socials de producció capitalista.

Des de la perspectiva analítica deis autors d'inspiració marxista,

l'Estat del benestar socialdemócrata busca reduir els efectes socials i

polítics de ¡es contradiccions ¡nherents al sistema per mitjá de la regulado

de la gestió de la demanda efectiva i de la creació d'un ampli sistema

de Seguretat Social (OCHANDO, 1999: 43). Una important novetat

d'aquests estudis és que es parla de la relació existent entre les dones

ocupades (treballadores remunerades) i el capital (BRAVERMAN, 1974: 386-

402). Les dones son considerades l'exércit de reserva per a realitzar treball

a baix preu, al mateix temps que es troben subjectes a relacions de

dependencia dins de la familia com a conseqüéncia de la forca del

capital. L'Estat del benestar juga a favor del rnanteniment d'aquestes

relaciones de dependencia a través d'actuacions publiques que,

d'alguna manera o altra, donen suport a l'explotació capitalista de les

dones en treballs insegurs i mal pagats (BEECHEY 1982).

A mes, com que els teórics marxistes consideren la reproducció del

treball17 com un benefici priman peí capitalisme, les mestresses de casa,

com reproductores, teñen una relació indirecta amb el capital el que

possibilita la seva major explotació per part deis treballadors masculins. El

mes novedós d'aquestes análisis es que presten atenció i donen

importancia a les feines domestiques, a les que se'ls atorga una posició

respectable en l'análisi del sistema económic (HARTMANN, 1981: 3-11). Tot i

que és cert que l'estructura resultant deis estudis marxistes a pesar de

reconéixer la importancia del treball reproductiu no ofereix una

explicació de per qué les dones continúen sent les responsables de les

feines domestiques quan elles també treballen (de forma assalariada)18.

17 Altres significats poden ser desenvolupaís per intents feministes socialistes de relacionar
la reproducció i la producció; el poder laboral ha de ser reproduít, i així els treballadors
han de ser cuidats cada dia; i les relacions socials capitalistes han de ser reproduídes. En
altres paraules, el treball reproductiu és una necessitat humana, pero és mes que una
necessitat humana (PASCAU 1997a: 17), Les relacions entre reproducció i producció son
claus en els escrits feministes. Si la reproducció és la part fonamental de la vida privada, és
també un element substancial de la vida pública: les polítiques socials poden ser vistes
com la intervenció estatal en els processos reproductius (PASCALL 1997a; 18).
18

 HARTMANN (1981: 10-11), entre d'altres, han realitzat una crítica a les categories 'lligadesal
sexe' (sex-bind categories) del Marxisme (PASCALL 1997a: 17).
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Un altre enfocament que ha anat assumint cada vegada mes

importancia i que ha estat el punt de partida de molts treballs feministes

ha estat el compost pels estudis que es centren en els drets socials i que

consideren que l'Estat del benestar, institucionalitzant els drets social, ha

contribuít a una major estabilitat política i al manteniment de la pau

social per haver aconseguit una major integració social i legitimitat del

sistema económic. Com afirma GONZÁLEZ i TORRES (1992: 123), «en

definitiva, els majors avéneos no es sitúen en i'ámbit de lo regulado

económica ni en el de la redistribució de la renda, si no en el pía de la

integració social i política. La major victoria del Wellfare State és de

carácter institucional».

La cl.asse social i la possibilitat que les polítiques puguin alterar els

resultats de les relacions del mercat capitalista a través de rextensio deis

drets socials ha estat realment, un concepte central en la recerca

política que es va iniciar amb l'article de MARSHALL19 "Ciutadania i classe

social" (1963), en el que va teoritzar sobre el desenvolupament deis Estats

del benestar com dimensió social de la ciutadania^CBussEMAKER i

KERSBERGEN, 1994: 10). Segons la definició de MARSHALL, «el concepte de

ciutadania es composa de tres dimensions básiques; els drets civils, que

19 MARSHALL defensava que la ciutadania tenia drets socials, polítics i civils que es
corresponien amb les diferents fases en la- historia de les democrácies capltalistes. Es
tractava d'entendre l'Estat del benestar en termes de desenvolupament deis drets de
ciutadania i s'establia una discussió de la seva relació amb la classe social. Els drets civils
van aparéixer com els drets deis ¡ndlvidus per ser Mures, particularment en I'ámbit
económic. Els drets polítics son conceptualitzats com drets civils individuáis reforcats, que
a la vegada permeten ais grups actuar com individus legáis i estableixen el sufragi
universal que tracta el vot com la veu de l'individu. El desenvolupament de drets socials
va ser prlncipalment entes com la consequencia d'intentar que els drets civils actualment
funcionin. Les relacions del mercat capitalista, la pobresa i la inadequació de l'educació
tendeixen a reduir aquests drets a capacitáis merament formáis, una contradicció que va
crear la necessitat de polítiques socials. MARSHALL creia fermament que els principis socials
democrátics i liberáis podien actuar junts per generar una vida millor a la vegada per la
comunitat i pels ciutadans. Ressalta la importancia del sufragi femení i de la seva
implementació en el segle XX, pero no va analitzar el desenvolupament deis drets de
ciutadania des de la perspectiva de les dones. MARSHALL defensava els drets de la
ciutadania, pero mai va analitzar la relació problemática existent entre ciutadania i
dependencia en la familia, de la mateixa manera que ho va fer amb la reíació existent
entre ciutadania i classe social (PASCALL 1997a: 13).

20 Molts autors han analitzat l'Estat del benestar com una nova configurado política i
institucional que va permetre l'extensió deis «drets de ciutadania» (MARSHALL, 1950; TITMUSS,
1981; HARRIS, 1990; MONEREO, 1995, 1996) (OCHANDO, 1999: 42). El concepte de ciutadania

segueix estant en el nucli central del model polític de l'Estat del benestar (OCHANDO, 1999;
43).
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segons fautor van ser els primers en obtenir-se al llarg del segle XVIII,

seguits pels drets polftics, que es desenvolupen en el si de l'Estat liberal del

segle XIX i per últim els drets socials, que sorgeixen paral-lelament al

naixement deis Estats democrátics». Tot i que el model progressiu i lineal

de la ciutadania de MARSHALL no és fácilment extrapolable de

1'experiéncia anglosaxona, va suposa una gran contribució ais estudis

sobre Estats de benestar per la seva comprensíó de l'existéncia d'una

contradicció permanent entre els principis de ciutadania i l'evolució del

mercat capitalista. Els drets socials es vinculen des de la seva propia

definido ais conflictes de classe socials. L'Estat intervé per corregir les

desigualtats que genera el sistema económic capitalista i per permetre la

reproducció social fora deis límits del mercat encara que de totes

maneres, la base material de la ciutadania es condiciona a la

participado en el mercat de treball. Els conceptes de solidaritat, igualtat i

justicia queden exclusivament vinculats a les relacions de classe social

(de LEÓN 1999: 67), ignorant la naturalesa problemática que aquest

concepte de ciutadania té per les dones (PASCALL 1997:14)

Finalment, des de la perspectiva deis estudis comparats s'ha

realitzat una de les principáis contribucions de la literatura tradicional des

de mitjans deis anys 70. Es tracto de l'establiment de tipologies d'Estats

del benestar i de models de polítiques socials. E! seu principal paradigma

de recerca s'ha centrat en les explicacions relacionades amb el

desenvolupament económic, l'estructura social (particularment les

relacions de classe i política), i les capacitats i solucions institucionals de

l'Estat (SAINSBURY, 1994: 1).

Els estudis comparats preñen forca, sobretot, en la década deis 90.

La publicació del llibre escrit per ESPING-ANDERSEN el 1990, Els tres móns del

capitalisme del benesta? es considera un deis moments claus en

21
 ESPING-ANDERSEN (1990) classifica 18 paisos de l'Europa occidental en tres régims diferente:

el régim liberal, conservador i socialdemócrata. El régim liberal es base en prestacions
dirigides a persones que poden provar la seva manca de recursos, unes transferéncies
universals molt modestes, i l'existéncia d'un esquema mínim de seguretat social. La
sobirania del mercat és fortament emfasitzada. El régim conservador es caracteritza peí
mantenimení de les diferencies de classe, els drets socials es traben íntimament lligats a la
situació que cada persona ocupa en el mercat. L'església i la familia juguen un paper
molt important. I per últim, el régim social democrátic proporciona prestacions universals i
drets socials basats en la ciutadania i financats per impostos. Els beneficis son relativament
alts, ¡ el propi Estat del benestar és extensiu. La igualtat es consolida com un valor
fonamental (BORCHORST, 1994:27).
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aquesta literatura. Aquest autor elabora a partir del concepte de

ciutadania social, plantejat per MARSHALL dos indicadors: el nivell de

desmercantilització i d'estratificació social, que serán els configuradors de

la seva tipología de sistemes de benestar. Defineix la desmercantilització

com el grau en que els drets socials son garantits independentment de les

torces purament del mercar, mentre que l'estratificació social fa

referencia a com l'Estat de benestar proporciona una determinada

estructura social. Aquests dos indicadors estaran influenciats per les

coallcions de classe, les pautes de formado política de la classe

treballadora i la forca de partits d'esquerra en el sistema polftic deis

diferents Estats del benestar (de LEÓN 1999: 68). Com assenyala el propi

autor, els Estats del benestar s'han d'entendre com sistemes de drets i de

desmercantilització, %uno torga activa per ordenar les relacions socials'

(ESPING-ANDERSEN, 1990: 22-23).

Les diferencies que s'estableixen entre els diferents régims de

benestar es percebran en la qualitat deis drets socials; en l'estructura

resultant d'estratificació; i en el camí en el qual l'Estat, el mercal" i la

familia están interrelacionats (BUSSEMAKER i KERSBERGEN, 1994: 12).

Les principáis critiques que es reaíitzen, de forma genérica, a les

teories tradicionals es centren en que aquest enfocament privilegia a les

classes socials i a les relacions del mercat capitalista en l'estructura de

l'ocupació i per explicar el desenvolupament deis drets socials (KORPI,

2000: 129). Es critica que es consideri que els régims de polítiques socials

son el resultat deis arranjaments institucionals de la política social en les

democrácies de! capitallsme avancat perqué s'afirma que aixó deriva,

principalment de les relacions que s'estableixen entre l'Estat i el mercat.

Aquesta comprensió de la realitat ha provocat que aquests estudis no

tinguin en compte el fet que els homes i les dones, en termes generáis, no

teñen la mateixa facilitat per accedir en aquest món laboral, que la seva

participado en el mateix és desigual i que aixó provoca importants

conseqüéncies en el seu nivell de benestar i en la seva possibilitat

d'escollir dins de l'Estat del benestar. Aquests estudis no han tingut en

compte la possibilitat que existeixi una dinámica masculina/femenina que

influencia en la formació deis problemes socials i de l'actuació pública; i

que no s'ha produít un compromís polític cap a les dones, considerant

que les polítiques socials i económiques s'han realitzat sense teñir present
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I'existencia de relacions de genere. Les experiéncies de classe, base de

les análisis, han estat configurades centrant-se en les trajectóries vitáis deis

homes, i oblidant que les trajectories de les dones han estat diferents

(DALY, 1994: 103).

La principal mancanca, en conseqüéncia, que s'ha atribuí! ais

estudis 'tradicionals' ha estat el seu oblit de la institució del genere, tot i

ser estudis que, normalment, han estat plantejats en termes de genere

neutres (gender-neutral terms). S'afirma que el pressuposat 'genere

neutre' no existeix perqué gran part deis conceptes analítics i de les

unitats d'análisi utilitzades teñen l'home, i concretament l'home blanc,

heterosexual, de classe mitja i de mitjana edat com el seu punt de

partida. La utilització d'aquesta classe d'unitats d'análisi i d'aquests

conceptes ha conduit a que la informado referent a les dones22 que es

generi no sigui del tot correcta o útil a I'hora de plantejar polítiques. Els

paradigmes d'aquests corrents no han estudiat un deis aspectes que els

estudis feministes han considerat com els mes interessants de l'evolucló

deis Estats del benestar, es tracta de com les dones han estat

incorporades en les polítiques mes importants i concretament en les que

fan referencia ais seus drets (SAINSBURY, 1994: 1-2). Les critiques, per tant, es

centren en el fet de no haver-se plantejat fins a quins punt les dones

teñen cabuda dins del concepte de ciutadania elaborat per les teories

tradicionals, eix central deis régims de benestar.

Com exposa SAINSBURY (1994: 8) amb molta claredat, aqüestes

critiques no es poden limitar, pero, a dir que les teones tradicionals han

estat cegues al genere perqué «per certa que sigui aquesta observado,

provoca la típica, pero no per aixó injusta réplica de: i qué? Será en la

resposta a aquest "/ qué?" que s'han de buscar unes teories de i'estat

del benestar que incorporin la dimensió de genere (...) Al preguntar-nos

qué és el que s'espera descobrír al incorporar la noció de genere en les

teories tradicionals de I'estat del benestar, la resposta és menys obvia del

que es podría suposar, perqué el tipus de resposta dependrá de si s'está

principalment interessat en analitzar Íes condicions del domini mascuií en

22 És molt important per no arribar a conclusions ¡noperatives que quan ens referim a les
dones, no parlem d'un coHectiu homogeni i unií, sino que reconeixem la diversitat existení
entre elles. Les dones es troben separades per paísos, classes, races, matrimoni, maternitat
i moltes altres coses (PASCALL 1997; 22).
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les societats contemporánies o s'está interessat en entendre l'evolució

quantitativa i qualitativa d'aquests estots del benestar. En el primer cas,

s'está principalment inferessat en l'abast i les condicions en que tes

polftiques i la política social afecten a les relacions de genere. En el segon

cas s'está interessat en el confrari en l'abast i les condicions en que les

relacions de genere afecten a les polítiques i a la política social».

Les análisis feministes de l'Esíat del benestar

La literatura feminista ha intentat ¡ntroduír les relacions de genere

en les teories de l'Estat del benestar a través, principalment de dues vies

d'análisí (SAINSBURY, 1994: 3).

Una primera aproximació s'ha centrat en l'estudi de diversos

conceptes básics de les teories tradicionals de l'Estat del benestar amb la

intenció de demostrar que la neutralitat que aqüestes defensen, en

termes de genere, no existeix, el que provoca que es tracti de conceptes

que teñen una influencia de genere no reconeguda. Aquesta presa de

consciéncia produeix que aqüestes analistes es centrin en elaborar una

relectura d'aquestes teories perqué la imatge resultant s'adeqüi mes a la

nostra realitat que si conté una dimensió de genere, a mes de la ja

reconeguda dimensió de classe; serán estudis que intentaran adequar els

conceptes tradicionals perqué siguin aplicables tant a homes com a

dones (ORLOFF 1993; O'CONNOR 1993).

La segona aproximació es base en afirmar que les teories

tradicionals de l'Estat del benestar presenten importants mancances, que

provoquen que els models derivats d'aquestes teories no donin les

respostes que es busquen quan s'hi introdueix la dimensió de genere,

inadequació que es produeix perqué s'han formulat sense teñir presen!

inicialment, la seva existencia. Aquest plantejament no accepta la

possibilitat de reconduir les análisis de les escoles tradicionals, sent

necessari l'elaboració de models i de teories alternatives (LEWIS i OSTNER

1991; LEWIS 1992, SAINSBURY 1994, 1999).

Encara que ens trobem davant de diferents maneres d'entendre i

estudiar les relacions que s'estableixen entre les dimensions rellevants de

genere i els régims de benestar, podem atribuir quatre grans
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contribucíons23 ais estudis de l'Estat del benestar per part d'aquesta

literatura que ha introduít les relacions de genere com a causa i

conseqüéncia deis diversos processos culturáis, económics, polítics i

socials existents (ORLOFF, 1996/79: 2). En primer lloc han ressaltat la novetat

que suposa col-locar a la familia en un lloc central en la defínició de

l'Estat del benestar i en el procés d'elaborado de polítiques, En segon lloc

han evidenciat que les polítiques no afecten de la mateixa manera ais

homes i a les dones, el que ha portat a estudiar en detall les relacions que

s'estableixen entre les dones i el concepte de ciutadania. En tercer lloc

han recalcat la importancia de les xarxes informáis de cura peí

sosteniment de l'Estat del benestar i la seva invlsibilitat en les teories

tradicionals. I en quart. lloc, la importancia que s'ha d'atribuir a la

incorporació de la dimensió de genere en els estudis comparats deis

régims de benestar i de la ciutadania social. Com exposa O'Connor

(1996: 104) « l'émfasi en l'análisi del genere com una dimensió de Íes

análisis ha estat un deis canvis mes importants des de que hem tet a les

dones visibles en els estats del benestar».

Aqüestes quatre aportacions teñen en comú una preocupació

central per l'ámbit familiar i les tasques reproductives i de cura que s'hi

realitzen, justificades o permeses per una determinada ideologia familiar i

estructura social recolzada per l'Estat, i que son essencials peí sosteniment

de l'esfera productiva que s'emmarca en el mercat capitalista. Es tracta

de teñir en compte la importancia de les relacions que s'estableixen

entre el treball remunerat i el no remunerat i el fet de reconéixer que

l'Estat juga un paper important en el manteniment d'aquesta divisió, que

influeix en el contingut i en les vies d'accés ais drets de ciutadania.

Aquesta presa de consciéncia ha portat a una de les principáis

contribucions que s'han realitzat en aquesta orientado, es tracta de

l'estudi de les tasques de cura o responsabilitats reproductives que han

evidenciat que la frontera entre l'esfera pública i la privada és una zona

cada vegada mes difosa. Alguns autors afirmen que les teories

tradicionals no están en desacord amb la importancia d'aquestes tres

institucions, sino que les diferencies recauen en que se'ls hi dona un pes

23 Seguint l'estudi realitzat per DALY el 1994: 104, al que hi afegim les aportacions de
SAINSBURY 1999.
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diferent. Els teórics 'tradicional' emfasitzen la relació existent entre l'Estat i

el mercat, mentre que les íeóriques feministes donen mes importancia a

la familia, perqué consideren que reconéixer la familia com peca

fonamental equival a tenir en compte tant el treball remunerat com el no

remunerat, tradicionalment realitzat per les dones, i que ha estat ignorat

per les teoríes tradicionals (BRYSON, BITTMAN i DONATH, 1994: 118).

En el moment en que les análisis feministes han situat a la familia en

el mateix nivell que l'estat i el mercat per estudiar l'estat del benestar i

s'ha arribat a la conclusió que els regims de polítiques socials depenen de

la interrelació que s'estableix entre les tres institucions, s'ha destacat la

importancia de les actuacions realitzades per l'Estat per mantenir o

afavorir aqüestes estructures (BARRETT 1988; MCINTOSH 1978). El ttpus de

régim de benestar existent en un determinat país dependrá de les

connexions existents entre el benestar, el mercat i el sistema familiar o llar i

entre els homes i les dones dins i fora d'aquest sistema. Si ens limitem a

estudiar les relacions que s'estableixen entre l'Estat i el mercat per

entendre els sistemes de benestar i per realitzar les polítiques haurem

tingut en compte només una part de la realitat, oblidant la importancia

del paper jugat en aquesta per la familia - llar - societat civil. L'esfera

privada ha estat tradicionalment responsable d'unes funcions

indispensables peí bon funcionament de l'engranatge de la societat.

Ambdues dimensions (la pública -mercat i estat- i la privada -familia-) es

troben en una situado de dependencia mutua, a mes, no podem oblidar

que gran part deis treballs que es realitzen en la nostra societat queden

fora de l'ámbit mercantil (RODRÍGUEZ, 1998:15).

Els estudis feministes diferencien dos models tipus de familia24 que

reflecteixen les dues alternatives mes importants existents en les societats

occidentals (SAINSBURY, 1996; 41-44 i ORLOFF, 1996:32), el model del cap de

familia mascuíí {mole breadwinner model) i el model individual (individuo!

model).

24 Encara que aquí presentem el model com una unitat amb uns perfils mínimament
definits i concretats, hem de tenir en compte que tal delimitado no existeix i que no
sempre podrem observar la seva presencia de forma clara, com podem comprovar en la
tipología exposada per LEWIS i OSTNER (1994 i 1995) a on distingeixen els models de cap de
familia " fort", " moderat" i " débil" (SAINSBURY 1996: 43 ¡ DREW, EMEREK i MAHON 1998; 154).
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El model del cap de familia masculi, també conegut com de

familia tradicional es caracteritza perqué la ideología familiar es base en

el matrimoni (parella heterosexual) i una estricta divisió sexual del treball,

com ja hem vist anteriorment amb mes detall, En canvi, la ideología

familiar del model individual es base en el repartiment paritari de les

tasques productives i reproductives entre els membres de la familia. Cada

adult és individualment responsable de la seva propia manutenció i cura,

i ei pare i la mare comparteixen les tasques de suport económic i de

enanca deis filis. Es busca trencar les relacions de dependencia

económica que es poden produír en el model tradicional de familia. La

unitat de beneficis, contribucions i taxes és l'individu sense deduccions o

ajudes per dependents. Les polítiques del mercat laboral es dirigeixen a

ambdós sexes. Les fronteres entre les esteres-pública i privada no están

estrictament delimitades. Moltes tasques reproductores son assumides peí

sector públic, a mes, la cura, encara que sigui realitzada a casa pot ser

considerada treball remunerat i proporcionar, conseqüentment, drets

socials i beneficis de la seguretat social. Una base essencial deis drets és

la ciutadania o la residencia perqué es reconeíx que els individus teñen

una varíetat de tasques útils a la vida que no es limiten al treball

remunerat.

Gran part de les critiques feministes a la dicotomía públic/privat

s'han recollit sota el lema «lo personal és polític» i ha estat un tema que

ha proporcionat molta literatura, com exposa PATEMAN «la dicotomía

públic-privat ocupa un paper central en els quasl dos segles de textos i

de lluita política feminista» (PATEMAN, 1996: 31). Aquest lema significa que

el domini aparentment natural, del que es considera privat, de la intimítat

(familia I sexualitat) está legalment construit, culturalment definit i deriva

de les relacions de poder existents en la societat (COHÉN, 1996:191).

Aquesta autora dirigeix la seva critica a les ambiguitats de la dicotomía

en la teoría liberal ja que considera que no es pot entendre com si fos

transhistórica ¡ transcultural. Afirma que el que s'ha de fer és

desemmascarar els supósits ¡deológics del liberalisme a propósít de la

distinció entre públic i privat. YOUNG (1991: 67-90) considera que el que és

mes original de la política feminista contemporania consisteix en plantejar

com temes públics de justicia social els ámbits mes privats i personáis de

la sexualitat i la reprodúcelo. Afirma que la divisió sexual del treball és
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inherent a ia dicotomía públic/doméstic (prefereix aquesta terminología) i

proposa reestructurar la dicotomía sense caure en la simple o total

identificació entre lo personal i lo polític. Defensa que perqué I'esfera de

la vida personal i familiar sigui justa i segura es requereix que els seus

membres siguin iguals. PHILLIPS (1991: 92-120) considera que hi ha molts

significats vinculats a la ¡dea de que «lo personal és polítics» i que ia

majoria d'ells teñen implicacions respecte a com entenem la

democracia. Per exemple, podem observar com l'organització de la vida

privada és el principal obstacle per la implicació democrática de les

dones. Per tant, la igualtat política d'homes i dones comporta la

igualació de la distríbució de responsabilitats i de temps a casa. De totes

formes, les dues darreres autores defensen la necessitat de ('existencia de

certs aspectes de la nostra vida en els que puguem excloure ais demés.

Es a dir, es pot discutir el que s'inclou dins de la categoria de personal i

privat, pero no es pot afirmar que aquesta categoria sigui absurda, el que

no es pot acceptar es que algún aspecte de la nostra vida es vegi forcat

a mantenir-se en l'esfera privada.

La segona gran contribució deis estudis feministes que hem

enunciat deriva de les análisis de les ideologies que hi ha darrera del

benestar, observant que no totes afecten a les dones i els homes de la

mateixa manera, el que ens porta a afirmar que aqüestes teñen una

formulació i unes conseqüéncies de genere importants (FRASER 1989; LEWIS,

1992, 1993). Aquests estudis han servit per fer evident com determinades

polítiques i practiques de l'Estat del benestar han reforcat que les dones

ocupin una posició secundaria dins d'aquest Estat, es a dir, que siguin

titulars de menys drets sociais i que la seva relació amb l'Estat sempre

hagi estat indirecta o reaiitzada de forma secundaria. Aquesta segona

contribució aniria íntimament Hígada amb la relació existent entre les

dones i el concepte de ciutadania. Quines son les vies que donen accés

ais drets de ciutadania i per tant que converteixen a tota persona, home

0 dona, en ciutadá de pie dret será un punt central en aquests estudis. La

recerca de resposta a aquesta qüestió té importants connotacions de

genere, ja que s'ha demostrat que, históricament, les dones han gaudit

de menys drets sociais que els homes. Es tracta de fer evident que el

genere és una font de desigualtats en els drets de ciutadania, en general

1 en la natura de la ciutadania social, en particular. Aquesta percepció
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ens presenta l'Estat del benestar com una carrera de diferenciado de

genere ¡ l'existéncia d'uns ciutadans de segona categoría que serien les

dones (LEIRA 1992; PATEMAN 1988). Diferents formes de ciutadania s'han

associat a diferents bases d'organització social, portant-nos a parlar de

ciutadania dual (HERNES, 1987). O com explica SIAROFF (1994: 82) si un estat

del benestar está adrecat ais "treballadors", en compte de dirigir-se a

tota la ciutadania, i a mes afavoreix a uns treballadors per sobre d'uns

altres, llavors, les variacions de genere en els models d'ocupació i de

participado en el mercat laboral esdevenen crucials.

Una de les conclusions que es poden extreure de l'ampli eos de

recerca que s'ha realitzat en les darreres dues décades és, que les

polítiques estatals i els Estats han sofert canvis a causa de les relacions de

genere i que, al seu torn, al mateix temps que aquests es poden

considerar productes estatals, els Estats han afectat (influenciat) a les

relacions de genere.

Els estudis elaborats sobre polítiques socials plantegen dues

concepcions amplíes de les relacions entre Estat i genere (CHARLES 2000:

5). Una de les visions considera que l'Estat és un agent que ha contribuir

en la reproduccio social de les jerarquies de genere. L'altre enfocament

considera que l'Estat ha intervingut reduint les desigualtats socials,

incloses les desiguaitats de genere.

Una part deis analistes «de la reproducció social» han centrat els

seus estudis en els camins en que els Estats del benestar, a través de la

seva regulado o de les seves practiques de control social, reforcen les

relacions de genere i els rols tradicionals preexistents. Donen molta

importancia a les vies per les quals les polítiques socials de l'Estat regulen

les relacions de genere i contribueixen a la reproduccio social de les

desigualtats de genere a través d'una gran varietat de mecanismes

(MclNTOSH 1978; WlLSON 1977; SASSOON 1987; BALDOCK i CASS 1983; HOLTER

1984; UNGERSON 1985; GORDON 1990). Es considera que l'Estat té a les seves

mans uns instruments claus per mantenir la jerarquía de genere25
 (ORLOFF

1996/79:6).

25 Es tracta de mesures ben diferents, pero que responen al mateix objectius, mantenir els
rols de genere i les jerarquies que en deriven. El ventall de mesures a utilitzar pot ser molt
ampli, des d'instruments que afectin a l'ámbit laboral, serien aquelles mesures que volen
mantenir o facilitar la divisió sexual del treball, que les dones siguin considerades les
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En els darrers temps, una altra part deis analistes de la reproducció

social s'han centrat mes en la manera en que les própies practiques de

l'Estat construeixen realitats dotades de genere. Alguns teórics han incidit,

concretament, en la construcció de la ciutadania amb genere

(gendered citizenship), a través de la seva codificado de la

"independencia" masculina basada en el sou que l'home-treballador

guanya i de la "dependencia" femenina fonamentada en la no

participado en el mercat de treball retribuít o en una participado amb

unes condicions precáries; i tot aixó associat amb una provisió social

diferenciada peí genere (GORDON i FRASER 1994; KNIJN 1994; SARACENO 1994;

PATEMAN 1988; LISTER 1990). Altres es centren en la producció de

diferenciacions de genere per part de l'Estat a través deis processos de

reclamació deis beneficis que aquest Estat proporciona. Consideren que

els homes acostumen a reclamar beneficis de l'Estat com a treballadors

mentre que les dones acostumen a reclamar-los com a membres d'una

familia (esposes o mares) i que existeixen diferenciáis programes femenins

i masculins (FRASER 1989) com a conseqüéncia del fet que, históricament

els homes han estat socialment construits com a treballadors en el mercat

laboral; mentre que les dones han estat socialment construides com a

treballadores no assalariades en les familtes, aproximant-se a l'Estat del

benestar en base al seu estatus familiar. BRYSON (1992) descriu la realitat

resultant com un binomi format per un "Estat del benestar deis homes" i

un "Estat del benestar de les dones", assumint que aquesta diferenciado

está inevitablement aparellada amb la desigualtat26
 (BRYSON, BITTMAN i

DIANTH 1994: 119).

responsables de les tasques domestiques i de cura (ámbit reproductiu); mentre els homes
son els responsables del sosteniment económic de la familia mitjancant el seu treball
remunerat a temps complet. Instruments dirigits a l'ámbit familiar, polítiques que busquin
assegurar el matrimoni tradicional, amb la conseqüent implicado de la divisió sexual del
treball i un concordant doble model de moraütaí sexual. I insíruments que es dirigeixen a
l'ámbit relacional de ¡a familia i el mercat; el sistema de salari familiar, entre d'altres
instruments que proporcionin ais homes salaris relatívament superiors (¡ avantatges fiscals),
mesures parcialment justificades en termes de la seva responsabilitat en el suport de les
esposes dependents ¡ filis.
M A USA les escoles parlen d' Estats del benestar de " Two tiers" (dos nívells) o " two-trock"
en els quals els programes centrats en els homes i en els problemes del mercat laboral
acoslumen a ser assegurances socials contributives mentre que aquells principalment
relacionáis amb les dones i la familia son báslcament programes assistencíals; ressalten els
desavantatges de trobar-se en el segon nivell de programes en termes de la generositat
deis beneficis i la restricció en l'elegibilitat de regulacions (FRASER 1989 ¡ NELSON 1990).
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Una altra manera d'entendre les relacions existenís entre el

genere, com institució, i l'Estat del benestar és la que es base en la ¡dea

de que els Estats del benestar treballen per superar les desigualtats

socials, considerant tant important les produides per les relacions de

genere com de classe i fent un especial émfasi a la conseqüent

vulnerabilitat de certs col-lectius respecte a la pobresa. Aquests analistes

emfasitzen que a pesar que els percentatges de pobresa cauen després

de la segona guerra mundial en el seu global, la poblado femenina ha

experimentat un increment que afecta, sobretot, a les dones grans i a les

llars amb un cap de familia femení. Aqüestes tendencia es dea per una

part, a l'increment de determináis grups demográfics (ex: ancianes i

mares soles) pero, per una altra part, és el resultat de la deteriorada

posició que ostenten determináis col-lectlus de dones en el mercat

laboral, filtre d'accés ais drets socials. Aquests estudis, a pesar de ser

menys sofisticáis en la seva manera d'entendre les relacions de genere

que Íes análisis de reprodúcelo social, es centren en la pobresa i en el

potencial efecte de millora que els Estats del benestar, com a mínim

alguns cops, han realitzat mitjancant les variacions cross-nacionals deis

productes polítics (KAMERMAN 1988; GOLSBERG Í KREMEN 1990; i la majoria

deis estudis basats en Luxembourg income Stury dota [SMEEDING, TORREY i

REIN 1988]).

L'existéncia d'aquests condicionants de genere deis drets de

ciutadania han fet que les dones, tradicionalment, hagin estat mes

vulnerables a la pobresa27 que els homes (CHARLES, 2000: 126). Que les

dones sofreixen mes pobresa28 es deu, segons PASCALL (1997: 193) com a

"Es considera erroni l'argument invers, que seria defensor que la pobresa ha sigut la
causant de la reducció de l'estatus de ciutadania de les dones.
28 Podem conceptualitzar la pobresa de dues maneres diferents, fent referencia a l'accés
ais recursos materials o a la incapacitat per participar totalment en la societat en la qual
l'individu pertany. La dlferenciació en l'accés ais recursos es considera estructural per les
relacions de poder que es basen en el genere, la raca i la classe. Aquesta
conceptualitzacio deriva de la definició d'inspiració marxiste de la pobresa, que la veu
com "una relació material'. Aquest tipus de definició és l'utilitzat per feministes com MILIAR i
GLENDINNING (1992). També es pot entendre que l'accés ais recursos depén de l'habilitat
de l'individu per participar en la societat, és a dir, l'habilitat de ser un ciutadá global i
actiu. Aquesta manca de recursos pot produir una exclusió social i una impossibilitat per
exercir tots els drets associats amb la ciutadania. Aquesta predisposíció social ens porta a
parlar de la 'feminització de la pobresa' que segons Scon (1995) s'utilitza per 'descriare el
fet que un percentatge creixent de famílies que pertanyen a la línia oficial de pobresa
están encapcalades per dones soles', ja siguin aqüestes mares joves o dones grans. Aixó
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mínim a tres raons, en primer lioc considera que els salaris son una rao

clau, les dones acostumen a teñir ingressos inferiors, sent l'existéncia

d'una segregació horitzontal i vertical del mercat de treball, una de les ¡

causes mes importants; en segon lloc, s'atribueix al matrimoni un pes !

cabdal, perqué els guanys mes grans de l'home no sempre son . i

redistribuís entre els membres de la llar, mentre que la ruptura d'un ¡

matrimoni o cohabitació comporta un risc molt elevat de pobresa a la llar ,,

monoparental resultant; i en tercer lloc, considera que les tasques de

cura, especialment la maternitat té un paper molt rellevant en aquesta ;

predisposició a la pobresa. Podem observar com les tres causes que i

l'autor destaca com a mes importants están íntimament relacionades |
i

amb la introducció de les dones en el mercat laboral i amb les condicions ¡
i

que aquesta s'ha reqlitzat. La feminització de la pobresa també es j

refereix al fet que moltes dones 'serien pobres si s'haguessin de mantenir \

a elles mateixes' (GOLDSBERG i KREMEN, 1990: 2). Si analitzem conjuntament \

els tres components abans esmentats podem observar com la doble " '

presencia és la realitat de moltes dones, que comptabilitzen les ¡

responsabilitats productives i reproductives, introduint-se en el mercat ¡

laboral en condicions mes dolentes per poder conciliar ambdues esferes. !

Es tracta de veure que la importancia no recau en considerar que la

independencia s'aconsegueix amb la introducció en el mercat laboral I

sino que aquí hi hem de sumar quina és la qualitat d'aquest accés.

LEWIS (1992, 1997) va centrar el seu estudi sobre aquesta relació ;

entre l'estat i els drets de les dones en base a la ideología familiar i

defensada i recolzada pels estats. Tot i reconéixer (1997: 167) que el !

perfecte model del cap de familia masculí mai ha existit,. perqué sempre I

hi ha hagut dones que han mantingut relacions amb el mercat retribuir, !

l'autora afirma que ('interés del seu estudi recau en el quan, el com i en

quin nivell els diferents paísos s'han allunyat d'aquest model29. '

no implica que la sobrere prese ntac ¡ó de les dones entre el ranquing de pobresa sigui un
fenomen nou, on s'han produií canvis és en les causes de la pobresa femenina i en la
seva visibilitat.
20

 LEWÍS i OSTNER (1991 i LEWIS 1992) han classificat els diferents estats del benestar en tres
models en base a la seva filosofía familiar: (1) Paisos amb un fort model de cap de familia
masculí, es potencia el manteniment de la familia tradicional per part de l'estat i !es dones
adultes acostumen a ser titulars de drets en base a la seva condició d'esposes
dependents. (2) Paísos amb un model moderat de cap de familia masculí, l'estat al
mateix temps que anima a la participació laboral femenina reaiitza polítiques que donen
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La tercera contribució que han realitzat els estudis feministes és el

fet de demostrar que l'Estat del benestar depén, peí seu

desenvolupament i sosteniment, de les mesures realitzades fora de

l'economia formal i/o de la provtsió pública; es tracta de ser conscients

de la importancia, peí propi sosteniment del sistema, deis servéis de

benestar que les dones proporcionen a canvi de salaris molt baixos o

sense retribució económica (SIIM, 1990), des de la familia o des d'altres

institucions comunitáries i que tradicionalment han estat invisibles en els

estudis de l'Estat del benestar30. Segons LEWIS (1997: 170) les qüestions que

preocupen principalment a les feministes en relació a la realització de

treball no remunerat son dues: com valorar-lo i com establir en aquest

ámbit una major igualtat entre homes i dones31.

En els dos modeis d'ideologia familiar plantejats és molt ¡mportant

la manera que s'entén aquesta responsabilitat sobre la cura i la enanca

deis nens, ja que aquesta precondicionará la situació deis homes i de les

dones en el mercat laboral, i sobretot la seva capacitat per ser titular de

drets socials. Podem distingir dos modeis de sistemes de .cura, que es

correspondran amb els dos modeis familiars: el de máxima responsabilitat

privada i el de máxima responsabilitat pública (ERGAS 1990).

El modet de responsabilitat privada, que es correspon amb el

prototipus familiar de cap de familia masculí, prescriu la intervenció

estatal com l'últim recurs en situacions de necessitát i promou la

protecció social de nens només quan es troben en situacions de perill o

un ampli suport a les famílies. Les dones son titulare de drets com a mares i com a
treballadores. (3) Paísos amb un model débil de cap de familia masculí, es tracta perqué
en les famílies hi ha dos caps de familia visibles (i'home i la dona), les dones son titulars de
dreís com a treballadores i peí seu treball no retrlbuít com a mares.

30 En tot cas, des del moment, en que nosaltres parlem d'una tria entre treballar i utilitzar
l'Estat del benestar,'«la natura del 'treballar' -en termes de salaris, condlclons i capacitats
per treballar tant com beneficis relacionats amb eí treball- han de ser entesos com un
cálcul que realítza cada persona» (SIAROFF 1994: 83). Aquesta natura del 'treballar' com
acabem de resumir, óbviament, no és la mateixa per cada persona. Les realitats del
mercat laboral varien d'acord amb l'edat, l'educació, la classe social, i certament el sexe
de cada persona.

31 Fa mes de 25 anys que els estudis feministes han estat desenvolupant un nou paradigma
a partir de l'anállsl de les relacions de cura entre ciutadans amb genere i entre ciutadania
i estats del benestar. Pioneres com BALBO (1975), WILSON (1977) i LAND (1985) van iniciar les
análisis sobre els treballs de cura de les dones com una base fonamental en el
desenvolupament deis estats del benestar de la postguerra i han estat molts els estudis
que han seguit aquesta orientado.
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risc. Dona molta importancia a la familia i a la seva responsabilitat en la

cura deis filis. Es considera que és el deure de la mare proporcionar cura,

reforcant la norma que el lloc de la mare és la llar. Les polítiques

publiques de cura es caracteritzen per ser mínimes i si es vol que els nens

rebin atenció fora de la llar, aixó haurá de ser, principalment, mitjancant

organitzacions o persones privades.

El model de responsabilitat pública, característic del model

individual de familia, es base en el fet de considerar els nens com un

benefíci comú que afavoreíx a tota la societat. Aquest punt de partida

provoca que el financament per la cura i la enanca deis nens. sigui

sufragat entre tots els membres d'aquesta societat. Les institucions

publiques juguen un paper molt important en la provisió de servéis de

cura i el seu objectiu és proporcionar servéis a tots els pares i les mares

que desitgin utilitzar-los; l'Estat, per tant está involucrat en la provisió deis

propis servéis.

En tot aquest debat hem de teñir en compte l'existéncia de

diferents interpretacions sobre l'impacte que les responsabilitats

reproductives teñen en la participado que es realitza en l'esfera pública i

en el mercat laboral, existint l'acord inicial entre les diverses postures de

que la divisió sexual en l'esfera privada proporciona la clau per entendre

la tendencia de les dones treballadores de concentrar-se en determinats

sectors del mercat laboral.

Existeix una literatura que considera que la divisió tradicional de rols

entre homes i dones és funcional i immutable, i considera que ia situació

de marginado (segregado) que sofreixen les dones en el mercat de

treball és una conseqüéncia de les tries racionáis (rational choice) que els

homes i les dones fan. Consideren que les dones participen períodes

discontinus i mes curts al mercat de treball a causa deis seus rols

reproductius, de cura i doméstic, de manera que inverteixen menys que

els homes en educació i formado, en 'capital huma'. Elles fan aquesta

opció, de manera que els guanys inferiors de les dones serán el resultat

de la seva menor productivitat, i per tant, no té sentit castigar ais

empresaris o ais homes treballadors per una situació que ells no han

creat. FAGAN i O'REILLY ens recorden les objeccions mes importants a

aqüestes explicacions funcionalistes, es tracta de l'oblit de les relacions

de desigualtat de poder, de jerarquía basades en el genere i de la seva
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influencia en la presa de decisions dins de ía llar, sent la igualtat en

aqüestes decisions una de les presumpcions básiques deis funcionantes

(JEANNE, 1999: 390-391) que no es dona, en la majoria deis casos, en la

realitat.

Finaiment i com a quarta contribució ens centrarem en com des

de la perspectiva feminista s'han realitzat estudis comparáis. Aquests es

caractericen perqué han introduít la dimensio de genere en el moment

d'elaborar i definir els diferents régims de benestar. La majoria d'aquestes

análisis feministes han utilitzat el trebail que ja hem presentat d'EspiNG-

ANDERSEN publicat el 1990 com a punt de partida32.

L'estudi realitzat per ORLOFF (1993: 317) sobre el trebail d'EsPiNG-

ANDERSEN, és un ciar exemple de perqué les analistes feministes afirmen

que l'autor ha realitzat la seva classificació sense teñir en compte les

relacions de genere. La primera crítica que realitza ORLOFF a la

classificació d'ESPING-ANDERSEN és que aquest es centra, básicament, en

la provisió pública de benestar (actuado de l'Estat), deixant en segon

terme o quasi oblidant la provisió realitzada per part de l'ámbit privat, el

que implica no teñir en compte en l'anáíisi el rol de les famílies (i de les

dones en concret) i de les associacions de voluntaris o semi-públiques en

aquesta provisió de benestar i de cura. En segon lloc, ressalta que

l'esmentat autor defineix l'estratificació principalment en termes de

desigualtats socials, centrant-se en l'estructura de classes de les

democrácies capitalistes i conseqüentment tendeix a donar poca

importancia a les altres desigualtats, principalment a aquelles associades

amb les relacions de genere existents en la nostra societat. En tercer lloc,

considera que és una visió incompleta al lim¡tar-se a estudiar el lligam

entre la desmercantilització i les polítiques socials per valorar els drets

socials i el model d'Estat del benestar. ORLOFF afirma que l'enfocament

de régims plantejat per ESPING-ANDERSEN és de gran utilitat per entendre el

desenvolupament deis drets socials lligats al món laboral, pero és menys

convincent en l'anáíisi de les reclamacions i deis drets basats en la

necessitat (assisténcia social) i és ambivalent en l'estudi de les

reclamacions i deis drets basats en el genere. Les dimensions que

32 Veure LANGAN i OSTNER, 1991; O'CONNOR 1993, 1996; SAINSBURY 1994, 1999; BUSSEMAKER i VAN

KERSBERGEN 1994; BORCHORST 1994, com exemples.
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estructuren la tipología del capitalisme de benestar que realitza ESPING-

ANSERSEN (relacions estat-mercat, estratificació i desmercantilització) es

basen en l'assumpció de que els enclavaments de classe son les arrels

causáis de les deslgualtats en les economies capitalistes de mercat i que

les polítiques socials es centren quasi excíusivament en la regulado i la

modificació d'aquest tipus de desigualtat social (BUSSEMAKER i KERSBERGEN,

1994: 13). Que la classificació i l'análisi que es realitza estigul lligat, d'una

forma tan estreta, amb la classe i les divisions de classe provoca que siguí

difícil incloure i prendre en considerado dins d'una formulado teórica

convincent altres desigualtats rellevants. Al ser la tipología de régims

d'Estats del benestar construida en base a aquest conjunt d'assumpcions,

aquesta tan sois reconeix un fragment de les desigualtats existents i de les

relacions de poder que constitueixen la natura i les variacions de les

polítiques soctals contemporánies en les societats occidentals (BUSSEMAKER

i KERSBERGEN, 1994: 14)33.

SAINSBURY (1999: 2) afirma que l'estudi d'ORLOFF (1993) representa

l'esforc mes sistemátic de construir genere dins del concepte de régims

de benestar. Considera que la seva principal aportado és que en

compte de basar el seu estudi en les relacions que s'estableixen entre

l'estat i el mercat, reinterpreta aqüestes dimensions i es centra en les

relacions existents entre l'estat el mercat i la familia. Amb aquesta

modificació es reconeix que la familia i el treball no retribuit de les dones

son una opció en la provisió de benestar que també s'ha d'introduir i

analitzar en els estudis que es realitzen deis régims de benestar. Tot i que

hem de teñir en compte, com adverteix LEWIS (1997: 163) que la inclusió

de "la familia" en els estudis sobre els régims de benestar no assegura la

realització d'estudis basats en el genere.

Estendre l'análisi deis tipus de régims a la considerado de les

maneres en que el treball de cura (ámpliament definit) és organitzat i

suportat ha estat una área clau en l'estudi realitzat per aquella literatura

que está interessada en les polítiques publiques elaborades pels Estats del

33 En tot, el treball CI'ESPING-ANDERSEN no és del tot desinteressat en qüesfions rellevants peí
genere. La segona meitat del seu llibre considera els efectes deis régims deis Estats del
benestar en el mercaí laboral a través de l'estudi d'aquesta realiíat a Estáis Unlts,
Alemanya i Suécia. Elaborant models de genere dins de l'ocupació en aquests parsos, tot
i que sense realitzar una explicació sistemática de com actúen les relacions de genere.
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benestar i les relacions de genere. Un exemple seria el treball de TAYLOR-

GOOBY (1991) que complementa el model d'ESPING-ANDERSEN introduint els

efectes que produeix l'organitzacló del treball de cura no retribuit i la

manera en que els governs actúen en les qüestíons de la igualtat de

genere (principalment en l'accés al treball pagat). Parteix de la

consideracio que a tot arreu el treball remunerat depén d'un sistema de

suport de treball no remunerat, per tant, les diferencies en l'organització

d'un estaran relacionades amb les diferencies en l'organització de l'altre,

Plantejament que condueix a ¡'afirmado que les relacions crucials que

s'han d'estudiar son les que s'estableixen entre el treball remunerat el

treball no remunerat i el benestar.

Una altra aportado de gran transcendencia ha estat la realitzada

per LISTER (1994: 37) quan planteja la «desfamiliarítzoció» com una nova

variable que s'ha d'incloure en l'estudi deis régims de benestar. Defineix

aquesta desfamiliaritació com el grau en que els individus adults poden

mantenir un nivell de vida socialment acceptable, independentment de

les relacions familiars, a través del treball remunerat o de la provisió de la

seguretat social. Aquest nou concepte ens permet analitzar els drets

socials en relació a les diferencies de classe i de genere existents en la

societat. El concepte de desfamiliarització com contraposat al de

desmercantilització, plantejat per ESPING-ANDERSEN (1990: 22), no implica

una aposta per la desaparició de la familia, sino que suggereix la seva

«despatrimonialització» (de LEÓN 1998: 73), es a dir, la recerca d'unes

relacions familiars basades en intercanvis igualitaris i no en relacions de

dependencia. Es tracta de teñir en compte que moltes dones treballen a

casa (SAINSBURY, 1999: 3), ja que com HOBSON (1994) va senyalar, la

desmercantilització pot teñir significats molt diferents pels homes i per les

dones.

ORLOFF^ (1993) proposa l'estudi de dues dimensions concretes per

establir aquest grau de desfamiliarització, la capacitat de constituir i

34 Aquesta autora defensa que ESPING-ANDERSEN no mostra un total desinterés en les
qüestions relacionades amb el genere, encara que la seva atenció s'ha centrat mes en
les dones treballadores, que en les relacions de genere. En el seu llibre (1990) ell diu estar
interessat en eles estats, els mercats i les famílies, pero només busca fins a quin punt els
servéis públics desplacen les tasques domestiques no retribuídes realitzades per les dones i
no presta cap atenció al per qué son les dones les principáis responsables d'aquests
treballs reproductius (ORLOFF, 1997: 197).
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mantenir una unitat familiar autónoma i l'accés al treball remunerat. En el

primer cas el punt de partida és la creenga que la mercantilització és

potencialment emancipadora per les dones i per tant el concepte de

desmercantilització ha de ser substituid per una nova dimensió analítica

que mesuri el grau en que els Estats promouen o desincentíven el dret de

les dones a ser mercantilitzades, es a dír, a accedir al treball remunerat.

La segona dimensió s'encarrega deis efectes que les provisions socials

estatals produeixen en les relacions de genere. L'autora proposa la

conceptuaíització a través d'una dimensió d'autodeterminació que

inclogui la independencia de mercats i matrimonis (de LEÓN 1998: 72). Per

entendre el seu plantejament és interessant saber que ORLOFF (1993)

diferencia entre diferencies de genere i desigualtats de genere. Les

diferencies de genere es produeixen respecte a la titularitat de drets com

a conseqüéncia de que aquests son reclamats en base a tradicional

divisió sexual del mercat. Els homes reben beneficis com treballadors I

responsables familiars, mentre que les dones els reben com a esposes i

mares. I les desigualtats de genere fan referencia a l'existéncia de

diferents nivells de beneficis gaudits pels homes i per les dones, realitat

que es produirá, majoritáriament, com a conseqüéncia de les diferencies

de genere, ja que alió que s'obté per la participació en el mercat será

major al que s'obtingui per altre vies (SAINSBURY 1999: 3).

O'CONNOR (1993), per la seva banda, emfasitza la necessitat

d'incorporar a la independencia económica altres tipus

d'independéncia que reflecteixin la vida de les dones. En particular

s'inclina per reemplazar el concepte de desmercantilització per un

concepte de vida personal, entesa com a'íllament . respecte a la

dependencia personal i pública i a les pressions de mercat. BUSSEMAKER i

VAN KERSBERGEN (1994) opten per una noció d'independéncia entesa com

la possibilitat de realitzar opcions, d'escollir, sense una dependencia

emocional o psicológica. I OSTNER (1997), per la seva banda, planteja la

idea ó'individuado, que compren una primera dimensió

d'independéncia económica i una segona d'independéncia respecte a

les obligacions familiars (M. de LEÓN 1998: 72- 73).

I finalment dins de les critiques feminlstes a les análisis tradicionals

sobre régims de benestar destaquem els estudis de SAINSBURY on se'ns

plantegen models de genere de polítiques socials (1994, 1996 i 1999).
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Com exposa l'autora «un régim potser definit com un conjunt de regles i

normes que creen i estableixen expectatives, i un régim de genere estará

format per les regles i les normes sobre les relacions de genere, que sitúen

les feines i eis drets deis dos sexes» (1999: 5). SAINSBURY (1999: 245-261)

presenta les següents dimensions com variables a estudiar per establir

aquests régims de genere: 1) Tarea de cura, destacant la Importancia de

la provisió de servéis de cura a nens i a ancians. Considera que és clau

estudiar com es defineixen les obligacions familiars i quin és ei grau

d'implicació de l'estat en aqüestes. 2) com es regulen les responsabilitats

familiars i de quina manera actúa el sistema impositiu des d'aquesta visió

de genere. Remarca que és molt rellevant per estudiar aquesta segona

dimensio analitzar el tráete que reben les llars monoparentals formades

per una mare sola amb fills/es. I finalment, 3) estudiar l'accés de les dones

al mercat de treball retribuir, en quines condicions i de quina qualitat és

aquest accés. L'autora conclou després del seu estudi afirmant que els

régims de benestar elaborats pels teórics tradicionals i els régims de

genere no sempre coinctdeixen peí fet que la base de la reciamacio deis

drets no és sempre la mateixa pels homes i per les dones.

Si ens centrem en les critiques que s'han realitzat a aquests estudis

feministes, observem com una de les grans debilitats que s'han atribuit ais

primers estudis feministes va ser la utilització d'una perspectiva genérica

de l'Estat del benestar que es constderava aplicable a tot arreu35,

mancanca a la que se ti sumava el fet de prestar molt poca atenció a la

formació d'aquest Estat. Considerar l'Estat com una expressió de

patriarcat provocava que les perspectives feministes no tinguessin en

compte les significante variacions existents entre els Estats concrete, i no

s'admetés la possibilltat que algunes d'elles podien ser beneficioses per

les dones. Gradualment les feministes han ampliat els horitzons de la seva

teorització i han iniciat estudis comparats (ja no es centren en estudis

d'un sol país), en els quals el procés de l'Estat del benestar ha estat

substituir peí deis Estats del benestar (SAINSBURY 1994: 2). Aquests estudis

comparats, pero, no han estat absents de critiques; se'ls acusa de

realirzar estudis que només examinen variacions lineáis en els efectes que

35 El contexí específic deis estudis acostumava a ser els paísos anglosaxons i les
experiéncies d'aquests paísos eren interpretades en termes d'universalitat.
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les polítiques deis Estats realitzen en la situació de les dones, obliden la

importancia d'altres factors i cauen en els mateixos errors que els estudis

tradicionals pero apostant per t'altre plat de la batanea36. Es tracta de no

haver tingut en compte que els efectes de desmercantilització i de

mercantilització no son inequívocs en el cas de les dones, com a

conseqüéncia del fet que «les dones estableixen unes relacions mes

complicodes omb l'estat del benestar -com prove'idores remunerades i

no remunerades de benestar i com a clientes- que els homes» (LEWIS,

1997: 164-5).

Una altra crítica que reben els estudis feministes és que s'han

oblidat de les relacions i les diferencies de classe, que segons ACKER (2000:

193) no es pot afirmar que hagin desaparegut, .perqué el . poder

económic, l'explotació i l'acumulació de capital encara son fenómens

que descriuen la nostra realitat (2000: 195). L'autora afirma que quan les

feministes van intentar posar junts eis conceptes de genere, raga i classe

van poder constatar que mai s'havia revisat amb éxit, des de la

perspectiva feminista, el concepte de cíasse.

Existeix la possibilitat de plantejar qüestions que queden sense

resoldre en cada un deis enfocaments establerts, pero les aproximacions

que hem revisat ens han ajudat a mostrar la importancia de les relacions

de genere en els Estats del benestar i la significancia deis Estats del

benestar per entendre la situació deis homes i les dones i les seves

relacions (ORLOFF 1996/79: 28).

NECESSITAT D'UN PLANTEJAMENT ALTERNAT1U

El segle XX ha estat un segle d'importants revolucions polítiques,

socials, culturáis i tecnológiques que han situat els sistemes de benestar

deis pa'ísos occidentals en una nova etapa, que es caracteritza per

l'aparició de necessitats no inscrites en la lógica fundacional d'aquest

16 Suécia seria un ciar exemple d'aquest inconvenient d'aquesta perspectiva d'estudi, tot i
que la política social de Suécia és reconeguda en la majorla deis estudis cross-nacionals
de pobresa per la seva efectivitat per eliminar virtualment la pobresa entre les dones,
l'análisi centrada només en la pobresa pot ometre altres qüestions importants, com seria
relevada concentració de dones en treballs a temps parcial (mitja jornada), tot ¡ que ben
retribuíts i ¡'existencia d'un conitnuum en les desproporcionades responsabilitats
domestiques i de cura (d'infants I vells) (RUGGIE 1984).
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estat de benestar. Aquesta nova situado és el resultat de la combinado

de múltiples elements que podem resumir en dues dinámiques que es

produeixen de forma paral-lela i que han provocat la fragmentació de

l'estructura social. Una dinámica de dualització, produida per un

increment diferencial de les rendes; i una dinámica de

deshomogenització, resultat de les noves divisions socials de base no

classista (WALBY 1998: XIV).

Aquesta nova realitat resultant en la que ens trobem és el reflex,

en part, de la transgressió per part de les dones deis rols de genere

mitjancant el seu accés al mercat de treball, a la formació professional i a

la llibertat per decidir sobre la seva sexualitat (on indourem la maternitat).

La primera conseqüéncia d'aquesta ruptura és que el tipus familiar

uninuclear tradicional, que estova format per dos adults (parella

heterosexual) amb nens dependents i un sol cap de familia (l'home), es

troba en crisi. La fallida de la familia tradicional es deu a diversos fets,

entre els que destaquem per considerar els mes importants els seguents:

la introdúcelo de la dona en el mercat laboral, trencant amb la

dependencia que suposava que l'home-marit fos el responsable del

sosteniment económic de la llar com cap de familia; l'increment de

divorcis, el que ha provocat l'exísténcia de moltes llars monoparentals,

convertint a les dones, que son les que normalment es troben en aquesta

situado, en elements actius del mercat laboral; 1'aparició de noves

formes de treball remunerat, treballs a temps parcial o formes laboráis
%atípiques' per poder respondre a les noves necessitats del mercat i de la

vida social (combinacíó de responsabilitats productives i reproductives);

la davallada deis matrimonis i l'increment de les parelles de fet basades

en un acord de cohabitado mes individualista; el gran creixement de

naixements fora del matrimoni, un alt percentatge deis quals son registrats

pels dos pares; la disminució de la fertiíítat i I'increment de les famílies

petites (amb pocs filis), el que ens porta a l'existéncia de planificado

familiar per part de les própies dones; i l'increment de l'esperanca de

vida, que combinat amb el descens de natalitat ens porta a un

envelllment de la població.

El resultat d'aquesta ruptura en l'equilibri que la societat

tradicional assegurava entre l'ámbit públie i privat i les responsabilitats-

productives i reproductives, és una transformado, en profundltat, de la
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composlció del teixit social i de les relacions que s'hi produeixen. Ens

trobem davant de la dissipació de les formes de vida tradicional i de

l'aparició de nous estils de vida i noves formes d'organització social i

personal37. Les modificacíons en les condicions demográfiques teñen,

inevitablement una dimensió política, de la mateixa. manera que teñen

unes conseqüéncies socioeconómiques (DREW 1998: 30). L'estructura

canviant del mercat laboral és un deis canvis mes ¡mportants en la vida

familiar de ['Europa Occidental (BRANNEN, 1998: 76). Aquests canvis en

l'economia, l'ocupació, les unitats i relacions familiars i l'organització i

participació social han anat generant noves demandes i necessitats que

no son cobertes pels sistemes actuáis de protecció social, dissenyats a

partir deis vells parámetres.

La incapacitat del mercat de treball per Inserir en condicions

acceptables a nous grups socials, l'abséncia de polítiques socials dirigides

a riscos própiament femenins (maternitat) i la desaparició

d'organitzacions familiars que «compensaven» les tasques reproductores i

de cura de les dones, convertelxen a aquest collectiu en un grup

particularment vulnerable i abocat a entrar en situacions de pobresa.

Sorgeixea en conseqüéncia, noves formes de discriminado (de LEÓN,

1998:80).

A mes, hem de teñir en compte que l'existéncia de canvis en el

model familiar no és condició suficient per aconseguir una situació

d'igualtat; aquests canvis han d'anar acompanyats d'un replantejament

en la participació en el món laboral i en els treballs de cura i doméstics no

retribuíts (DREW 1998: 27) per part tant deis homes com de les dones. Com

clarament estableix HUMPHRIES i RUBERY (1995: 22) «els home.s i les dones mai

serón capacos de competir en igualtat de condicions mentre les dones

continuin suportant la major part de lo responsabilitat en la cura deis

nens, en els treballs de la llar i altres treballs de cura dins de la familia». Es

tracta de veure que una de les claus per adaptar-nos ais canvis es troba

en el camp del treball no retribuít (DREW, EMEREK i MAHON, 1998:3) i la seva

relació amb les altres esferes constitutives de l'Estat del benestar. Una

manera de buscar solucions a aquest problema és entrar en el

3' Alguns autors consideren que l'heterogeneítat existent en l'actuatitat provoca que sigui
mes encertat utilitzar e! terme "famílies" en comptes del de "familia" per descriure la
realitat social existent (DREW, EMEREK ¡ MAHON 1998:1).
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replantejament del paper que juguen els homes que ajudi a reforcar els

llacos entre els pares i eis seus filis (JENSEN, 1989: 120), alhora que es realitza

una redefinició de les responsabilitats reproductives que han esíat

atorgades a les dones. La necessitat de canviar les definicions deis papers

assumits pels diferents actors es deu al fet que el canvi en les estructures

familiars ens condueix a una redistribució de les responsabilitats

económiques, les dones han tingut la necessitat d'entrar en el món

laboral retribu'ít, pero aquesta entrada no ha anat acompanyada, en la

majoria deis casos, d'una redistribució de les responsabilitats domestiques

i de cura30
 (DREW, EMEREK i MAHON 1998:2), sino que ens ha portat a que la

doble presencia30 sigui una característica clau de la vida de moltes

dones.

Hem de teñir present que en les societats occidentals patriarcals i

capitalistes el treball de reprodúcelo és l'activitat a la que Íes dones es

dediquen, totalment o parcialment, al llarg de la seva vida. Tot i que és

cert que aquest mínim comú denominador no es viscut en termes de

dedicació, d'igual manera per totes, jugant un paper important la

quantitat i qualitat de recursos materials i d'estratégies personáis

disponibles que tindran en funció de la seva classe social (VARELLA 2001),

Una de les explicacions al fet que aquest substrat sigui tan difícil d'eliminar

la trobena en gran part, en la manera en que les dones s'han introduit

massivament i permanentment en l'activitat productiva. Procés que es

caracteritza, com explica Carrasco (1997) perqué es realrrza en un

context en que, en primer lloc, incrementen les desigualtats entre treballs

36
 BRANNEN (1991) demosíra que el treball a temps complet deis dos cónjuges en una llar no

va, necessáriament, acompanyat d'una igualtat mes gran en la realització deis treballs de
la vida doméstica. Considera que les raons que acompanyen aquesta realitat és que els
sous de les dones s'acostumen a utiíitzar per prioritats secundáries o immediates, cosa que
no passa amb els salaris deis homes. Di?ew (1998: 32) hi afegeix dues raons mes en base a
l'obra de HOPFUNGER, que es converteixen en obstacles per una divisió igualitaria deis
treballs doméstics, es tracta deis nens i l'actitud cap al paper deis homes com caps de
familia.
30 La doble presencia és el íerme amb que la sociólogo femenina Laura BALBO va definir la
situació de doble cárrega de treball femení. El terme és reivindicat com mes encertat que
el de 'doble jornada' perqué aquest ens podría conduir a una idea de treball assimilable
a situacions de pluri-ocupació, que suposaria la realització de dues jornades laboráis,
desenvolupades de manera diacrónica durant un mateix dia. Peí contrari, el concepte de
doble presencia es refereix a la intensitat d'una doble cárrega de treball (normal per
aquelles dones que compaginen ocupado i treball doméstlc/familiar) que es assumida
de manera sincrónica i quotidiana en un mateix lapsus de temps (TORNS, 1999: 3-4).
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masculins i femenins (segregado vertical i horitzontal), i en segon íloc,

s'aprecia una creixent diferenciació entre les própies dones, remarcant

una tendencia a la polarització entre un grup reduit de dones amb elevat

nivell d'estudis i qualificació que s'integren en treballs estables ¡ de prestigi

social, treballant a jornada completa. I en l'altre extrem, la majoria de les

dones, que des d'un régim de doble presencia gaudeixen d'unes

condicíons de treballs mes vulnerables i de menys qualitat.

Tot aixó suposa la necessitat d'íntrodulr modificacions que

assegurin una «cultura de l'elecció» en oposició a la «cultura de la

necessitat» préviament existent respecte a les dones (MERELLI 1987: 78 en

GRAU BIOSCA 1997: 334) i perqué aixó es produeixi cal incorporar una

consciéncia de genere en'els components de la nostra estructura social,

que acompanyará a les desigualtats de classe que encara continúen

existint40.

Considerem, pero, que l'existéncia de transformacíons en l'Estat

del benestar no equival a parlar d'una mort enunciada, sino de la

necessitat de la seva reelaboració. Hem d'escolltr i definir els problemes

que creiem que necessiten intervenció estatal i elaborar polítiques que

tinguin en compte les novetats extstents i els recursos disponibles.

Arribats a aquest punt apostem per la utilització d'unes noves lents

conceptuáis per a observar i problematitzar políticament aquesta realitat,

i aquesta aposta és el resultat del nostre convenciment que avui en dia

no podem renunciar a 1'existéncia d'un Estat del benestar.

En el moment present, per facilitar que es puguin plantejar

respostes novedoses a aquests conflictes socials que caractericen la

societat actual creiem que és imprescindible introdutr les relacions de

genere en qualsevol estudi que pretengui trobar respostes, ja que l'ediflci

de l'Estat del benestar que avui coneixem és la resposta ais riscos i a les

demandes que mes preocupaven en epoques anteriors (ESPING-ANDERSEN

1999).

40 Com va formular ACKER (1989: 239) les relacions de genere i de classe poden ser i
produídes dins de les mateixes practiques, de manera que sempre lindrem en un angle de
la realitat la classe i en l'alíre el genere, mai cap d'eüs será complet sense l'altre (KORPI,

2000: 130).
l
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Defensem una nova lectura de l'Estat del benestar perqué

compartim l'opinió d'OFFE (1990) sobre la seva inevitabilitaf". Per OFFE,

l'Estat del benestar és irreversible per tres raons, la primera es desprén de

la mera observació, es tracto del fet que a la práctica, les prestacions

socials s'han vist redutdes o [¡mitades, pero no han desaparegut; en segon

lloc, fautor considera de gran relleváncia teñir en compte que l'Estat dei

benestar és rentable económicament, tant pels treballadors com pels

capitalistes, perqué és un instrument clau en la reducció deis conflictes; i

la tercera rao és l'evidéncia que son les antigües institucions de benestar

les que no serveixen per satisfer les noves necessitats socials, el que no vol

dir que l'Estat del benestar estigui esgotat (OFFE, 1990: 290-291). Hem de

teñir en compte, pero/que considerar que l'Estat del benestar ha arribat

a ser un element constituent de l'estructura política i social de les

societats desenvolupades no ens obliga a la seva acceptació sense

reserves, sino que la seva supervivencia dependrá, sens dubte, de que

sigui capac d'adaptar-se i resaldré els conflictes de sempre revisats amb

les nostres noves lents o de nova tornada.

Será important, com a conseqüéncia de tot el que hem exposat

fins ara, realitzar una conceptualització de l'Estat del benestar que ens

faciliti l'adaptació a una reaíitat que és producte de les relacions que

s'estableixen entre les tres institucions següents, l'Estat, el mercat i el

genere*2. Hem de teñir ciar que aquesta importancia deriva directament

del fet que les polítiques que aquest Estat del benestar realrfza

dependran deis elements que s'hagin definit com constitutius i que

convertirán realitats concretes en problemes polítics que mereixen una

resposta o algún tipus d'actuació per part deis poders públics. En el

moment que les desigualtats de genere «deixin de ser un problema moral

per convertir-se en un problema polftic, l'Estat quedará legitimat per

"' Aquesta visió es defensada per altres autors com THERBORN i ROEBROEK (1986: 332) que
consideren que l'Estat del benestar ha arribat a ser un tret institucional de les societats
capitalistes avancades, i acaben concloent que «l'Estat del benestar és una institució
principal irreversible deis paisos capitalistes avancots. O, per ser mes precisos, és
irreversible per mitjans democrátics. Lo mida de la poblado que es beneficia de l'Estat del
benestar ossegura que amb tal que la democracia acompanyi al capitalisme avancat el
nucli de l'estat del benestar esta foro de períll».
a Virginia SAPIRO (1990:37) ens diu que: «No és possible entendre els principis subjacents,
¡'estructura i els efectes deis nostres sistemes i polítiques de benestar sense entendre la
seva relació amb els rols de genere ¡¡'ideología de genere» (PASCAL 1997: 1),
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intervenir»*3 i llavors es podran resoldre moltes situacions problemátiques

que encara ara semblen realitats naturals i per tant inevitables.

En aquest nou mil-leni creiem que és impossible plantejar-nos

actuar sense teñir en compte que el genere és una institució mes, que

estructura i es relaciona amb les altres institucions que configuren l'Estat

del benestar i tota la nostra realitat social. El context que dibuixem i que

funciona com punt de partida de l'actuació deis diferents actors estatals i

extra-estatals és essencial perqué determinará qué es considera

necessitat i per tant, a qué s'lntenta donar resposta mitjancant les

polítiques publiques. Per realitzar aquest dibuix hem de veure com els

models tradicionals institucionalitzats deis Estats del benestar" (la relació

Estat - mercat) es veuen afectats per les relacions de genere, per

aquelles estructures i practiques que produeixen diferenciaclons de

genere, desigualtats de genere, i jerarquies de genere en una

determinada societat (ORLOFF 1996/79: 2).

Podem extreure de les diferents vtsions teórtques existents i que

acabem de revisar de forma breu, aquelles aportacions que creiem que

ens son mes útils per construir la nostra proposta de definido d'Estat del

benestar, De la tradició liberal podem reelaborar la divisió entre públic i

privat, rescatant l'esfera privada de l'ombra del mercat i introduint-la en

l'análisi en igualtat de condicions. La tradició social-demócrata ens

proporciona la ciutadania com idea central en l'estudi deis Estats del

benestar. Les aportacions realitzades peí marxisme ens ajuden a entendre

la posició de les dones en el mercat laboral; per situar els processos

productius hem de teñir en compte els processos reproductius, tant a

nivell biologic com social. I els estudis comparatius deis Estats del benestar

ofereixen una concepció mes sistemática del desenvolupament deis

diferents Estats del benestar i unes estructures que poden ser utilitzades

pels estudis feministes (PASCALL 1997: 20). Per un altre costat, els estudis

feministes sobre l'Estat del benestar han realitzat diverses contribucions

a Aquest raonament és el que realitza OCHANDO (1999: 30) per justificar la intervenció de
l'Estat en el procés de distribució de la renda i el benestar social com una política social
mes activa, per resoldre els problemes de la pobresa i la desigualtat.
M L'Estat del benestar sempre ha estat estudiat des de les relacions de producció, les
relacions entre el capital i el treball i la natura de l'Estat en una societat capitalista,
quedant les relacions reproductives subordinades al procés productiu i no sent, per tant,
analitzades en si mateixes (PASCALL 1986: 21)
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que també tindrem en compte (SAINSBURY 1996: 34-40). En primer lloc és

important ser conscients de la novetat que suposa considerar a les dones

com actors política actius i independents. Les feministes han volgut

estudiar les relacions existents entre les dones i els Estats del benestar. En

segon lloc la presa de consciencia de la importancia del paper jugat pels

programes socials i els drets socials en l'Estat del benestar i la relleváncia

que en aquest joc teñen el treball no remunerat de la cura informal, és

una considerado que ja no es pot oblidar. En tercer lloc, l'aposta per la

introducció del genere en conceptes tradicionals perqué aquests

incloguin la realitat de 1'experiéncia deis homes i de les dones. En quart

lloc, el fet d'atrev¡r-se a afirmar de forma clara i sense reserves que el

marc de relació constitu'ít peí triangle format peí mercal l'Estat i la familia

estructura l'esséncia deis régims de polítíques socials. I en cinqué lloc, la

importancia de l'estudi deis efectes redistributius que l'Estat del benestar

produeix respecte ais homes i a les dones, es tracta d'anar mes enllá i

estudiar la composició masculina i femenina de la societat.

El nucli essencial de les polítiques de genere sera per tant, el

contingut de les relacions entre Estat mercat, familia i la societat civil"5. Es

tracta de ser conscients que el treball assalariat necessita un sistema de

suport que s'ocupi del treball doméstic-familiar. Els models clássics de

benestar, com hem pogut veure, s'han dissenyat sense qüestionar

aquesta realitat i per tant sense formular iniciatives d'igualtat. Aquest oblit

es deu al fet que 1'imaginari masculí del temps quotidiá gira des del segle

XIX al voltant del model de vuit hores de treball, vuit hores d'oci i vuit

hores de descans, cinc dies de la setmana, i és totalment cec al temps

de cura i de satisfacció de les necessitats quotidianes primáries que son

imprescindibles perqué l'estructura es mantingui. A mes ¡a representado

del temps al llarg de la vida inclou els períodes de formació peí treball, el

treball remunerat i la retirada del mercat laboral a partir d'una edat,

sense teñir en compte el període de maternitat o de crianga que forma

part del cicle vital de la major part de les dones (GRAU BIOSCA 1997; 336).

44 Com afirma KUHNLE (2000), tot i les diferencies existents entre els diferents régims de
benestar, en totes íes societats exisíeixen els mateixos prove'ídors de benestar, tot i que es
diferenciaran peí seu grau de provisió; la familia, la societat civil, el mercat i l'estat.
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CONCLUSIONS

L'aparició de l'Estat del benestar va ser el resulta! d'una necessitat

histórica, va néixer per donar resposta a les noves necessitats que el

sistema capitalista va originar. La seva estructura tradicional es basava en

una clara separació entre l'esfera pública de domini masculí i la privada

de domini femení. L'equtlibri entre ambdues era el que possibilitava el

bon funcionament del sistema i que els régims de polítiques socials

resultants mantinguessin la necessária pau social. Aquesta desigual

participado d'homes i dones en l'Estat del benestar va originar

I'existencia de diferents nivells de ciutadania, no podem oblidar que era

el mercat la via principal d'accés ais drets de ciutadania i que els homes i

les dones es relacionen de forma diferent amb els processos de

mercantilització i desmercantiíització, degut a la divisió de genere del

treball familiar I assalariat i al tipus de relació existent entre les dues

esteres.

La realitat social comenca a canviar i els rols que dos sexes havien

assumit sense problemes comencen a plgntejar controvérsies. Els régims

de polítiques socials que s'aguantaven sobre l'equilibri de la tradició

comencen a plantejar importants esquerdes davant la seva incapacitat

per a donar resposta si es segueix actuant a partir deis mateixos

esquemes vitáis. L'Estat del benestar per a continuar sent un bon sistema

per a donar resposta ais problemes que la societat planteja s'ha

d'adaptar ais nous temps, a la nova realitat que afecta a homes i dones,

Ja no podem actuar tenint en compte només el mercat com ambit de

relleváncia pública. Es pren consciéncia de la importancia política de la

familia com ambit en el que es desenvolupen les tasques reproductives,

essencials per la supervivencia humana i social. L'Estat del benestar ja no

és, tan sois, el producte de la relació entre mercat i Estat, la familia i la

societat civil s'han d'introduir en aquest eix básic.

Per un altre costat, l'Estat no pot continuar amb els ulls tancats

davant de les relacions de genere perqué la seva actuació és important

tant per reproduir les jerarquies de genere com per fer desapareixer les

desigualtats de genere. Aquesta presa de consciéncia revela que ja no

podem considerar que les polítiques son, de genere neutre, sabem que

afecten de forma diferent ais homes i a les dones perqué el paper que
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aquests han jugat en la societat al llarg de la historia influeix en el

comportament de les diferents institucions i en el repartiment de rols. Les

relacíons de genere influeixen en la configurado de tota política i aixó no

es pot oblidar perqué sino les respostes polítiques que es produeixin

tindran grans dificultats per ser eficiente ja que només hauran tingut en

compte una part de la realitat. I, al mateix temps, les polítiques

influencien les relacions de genere existents en la societat, fet que

impedeix que continuem sense teñir en compte aqüestes consequencies

quan dissenyem les polítiques.

Des del nostre punt de vista l'Estat del benestar és el resultat de les

relacions que s'estableixen entre el propi estat, el mercat i la familia -

sector informal per tant s'ha de teñir conscíéncia d'aquesta realitat per

introduir-la en els processos d'elaboració de polítiques publiques. En

aquesta actuació interventora és essencial teñir present la influencia que

teñen les relacions de genere en el disseny i constitució d'aquestes

institucions, perqué només així podrem donar respostes novedoses a les

problemátiques que la societat del segle XXI planteja ais seus organs de

govern i fer desaparéixer les desigualtats de genere encara existents en la

nostra societat.
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CAPÍTOL 3

LES POLÍTIQUES DE GENERE

INTRODUCCIÓ

Com hem vist en el capítol anterior l'evolució experimentada

durant el segle XX, segle de grans revolucions socials, culturáis, técniques i

tecnológiques, és important en termes de genere. Les dones han deixat

de ser invisibles en l'ámbit públic, i s'ha trencat amb la separació radical

entre l'esfera pública i l'esfera privada establerta peí pensament liberal i

que es va mantenir amb el suport de la familia tradicional, que

possibilitava que els homes poguessin participar a temps complet en

l'esfera pública, mentre les dones s'encarregaven de totes les tasques

que es trobaven en l'esfera privada i que, tot i situar-se a í'ombra del

mercat eren necessáries peí desenvolupament del dia a dia i per

l'evolució de la societat. En aquest model 'tradicional' es defensava que

la igualtat universal existia, només, en l'esfera pública, sense plantejar-se

la seva existencia o necessitat en l'esfera privada. La lluita per la igualtat

d'oportunitats ha produit esquerdes en aquesta estructura, les dones han

esdevingut subjectes de drets i obligacions i s'han convertir en actors

públics i polftics. A pesar deis canvis produits en ('Europa occidental i de

l'assoliment d'importants conquestes, encara podem parlar, pero, de

l'existéncia de desigualtats de genere, com es pot comprovar en el fet

que algunes de les polítiques que es realitzen sota l'aparenca de

neutralitat en termes de genere no afecten de la mateixa manera ais

homes i a les dones, provocant l'existéncia de discriminacions de genere.

El problema no recau en que el contingut objectiu d'aquestes polítiques

sigui discriminatori, sino en el fet que es fonamenten en una estructura

social que encara es recolza en una jerarquía de genere.

És en aquest punt que creiem essencial definir qué son les

polítiques de genere, tenint en compte que el genere és una construcció

social, element de gran importancia per veure quines possibilitats

d'intervenció s'ofereixen a les polítiques publiques. A través de l'análisi de

l'evolució experimentada per les polítiques per a la igualtat d'oportunitats

podrem observar el progrés que s'ha produit en el propi concepte de

62



relacions de genere i que ens porta a la nostra aposta a favor de la

realització de polítiques de genere.

EL GENERE COM A CONSTRUCCIÓ SOCIAL

El nostre punt de partida es base en rafirmado de que el genere i

el sexe no son equivalents. El genere és una construcció social46, que com

afirma LORBER (1994: 17) * no floreix automáticament deis genitals o órgans

reproductor, principal diferencia fisiológica deis máseles i les femeiies", si

no que el genere, com la cultura, és una producció humana, que depén

del fet que tothom, en tot moment, fa, perqué en cada actuado i en

cada pensament estem "fent genere" (WEST i ZIMMERMAN 1987). Els

individus naixem amb sexe, pero no amb genere, i hem d'aprendre a ser

masculins o femenins. Com Simone de BEAUVOIR va dir: * One is not born,

but rather becomes, o woman...; it is civilization as a whole that produces

this creature...which is described as femine." (1952: 267, a LORBER, 1994:

22), La reproducció social del genere en individus reprodueix l'estructura

de genere de la societat (LORBER, 1994:6). A mes, hem de teñir en compte

que el món en el que vivim i que está construít a partir de les nostres

experiéncies está constantment canviant; estem constantment

modificant les nostres imatges, mapes mentáis i sistemes d'ordenació

(SPIKE PETERSON i SISSON RUNYAN, 1993: 3), de manera que aquest concepte

de genere també ha anat evolucionant amb el temps a través deis

canvis que s'han anat produint en la societat. Aquesta construcció social

del genere produeix un Iligam entre les característiques de masculinitat i

feminitat i el context i moment historie en que nosaltres realitzem l'estudi,

Es tracta de teñir en compte que, tot i l'existéncia de determináis trets

generáis, existeixen característiques concretes associades ais generes i

que varíen entre les diferents classes, races, cultures i grups d'edat (SPIKE

PETERSON i SISSON RUNYAN, 1993:17).

Definirem el genere com un procés de construcció social, un

sistema d'estratificació social i una institució, en sí mateix i al mateix

temps, que estructura cada un deis aspectes de la nostra vida, perqué es

44 «els termes de feminitat I masculinitat denoten el genere de cadascú, es refereixen a un
complex conjunt de característiques i comportaments prescrits per un sexe particular per
part de la societat i que son apresos a través de 1'experiéncia socialitzadora» (S. RUÍH1980:

17).
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troba incorporal en la familia, el mercat laboral i l'Estat, de la nnateixa

manera que no está en la sexualitat, el llenguatge ¡ la cultura (LORBER,

1994: 142). El genere com institució social que té el seu origen en la

cultura humana i presenta unes característiques universals i unes

varíacíons crossnacionals i cronológiques que afecten a la vida deis

individus i a les tnteraccions socials.

LORBER (1994: 285) defensa que la desigualtat de genere está

localizada en l'estructura de les institucions i practiques socials de

genere, La procreado i la sexualitat son constríñeles com condicions de

subordinació dins de les institucions socials de genere; la institució social

de genere no és construida en la procreado i la sexualitat. Es tracta de

reconéixer que tot i que la reproducció social humana és universal, la

desigualtat de genere no ho és. La condició de genere de les dones

afecta a la construcció social de la sexualitat, fertilitat, embarás,

naixement i parentesc, no a la inversa. La responsabilitat peí treball en

l'esfera doméstica és una conseqüéncia de l'estatus de genere de les

dones, no la seva causa.

LORBER (1994: 30-31) detalla els diferents elements constitutius del

genere, partint de la considerado que no és una esséncia unitaria, sino

'que té diferents components com institució social i com condició

individual. La construcció i la continurtat del genere es manifestó en les

identitats individuáis i en la seva interacció social47, a mes, la seva

importancia recau en que "e/ genere és un comí principal de les

relacions significatives de poder"' (Scorr, 1998: 42). Per entendre els rols de

genere hem d'examinar les dues dimensions que interactuen en els

sistemes socials (SPIKE PETERSON i SISSON RUNYAN, 1993: 19): la formació de les

identitats de genere Qo sigui per assimilació o refús de les institucions de

genere) i la reproducció de les estructures socials de genere. La primera

" La ideología de genere estaría formada per un conjunt de creences que distorcionen la
realitat mentre justifiquen l'stotus quo social, económic i polític, El control intelectual i
moral s'aconsegueix a través de privilegiar certs sistemes de creences (ex. mites, religió i
certes 'ciéncies') i el control social mes directe s'aconsegueix a través del mercat laboral,
les liéis, el govern i la coerció física. Un exemple de com funciona la ideología de genere
dominant la trobaríem en les creences que " les dones son mares per naturalesa" i que " el
lloc de la dones és la casa", ambdues justifiquen que la societat atríbueixi un pes major a
les dones respecte a la cura deis filis i realitzar les tasques de la llar, mentre denega que
socialment sigui necessari la seva introducció dins de! món laboral (SPIKE PETERSON i SISSON

RUNYAN, 1993; 19-29).
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dimensió seria la socialització, de quina manera els individus aprenen

aquelles actituds i comportaments que es consideren culturalment

apropiats, sent de gran importancia el paper jugat per algunes j

institucions com serien la familia, l'escola, les institucions religioses i els í

mitjans de comunicado. La segona dimensió es centraría en el control
i

sistémic o estructural, que es sitúa en les practiques i les institucions j

existents que mantenen i promouen la jerarquía de genere i que son '

aquelles que generen conformitat i complaenga. ,'

Com a institució social"8, el genere es caracteritza, en primer lloc, I

peí reconeixement social que es produeix en una determinada societat

de diferents categories de genere, a les que se'ls hi acostumen a atribuir

uns determináis comportaments i emocions, maneres de moure's i parlar ''
i

i fins i tot especifiques característiques físiques. L'avaluació que es realitzi !
d'aquestes categories anirá fntimament relacionada amb el ¡

desenvolupament historie que hagi experimentat aquesta societat. En '|

segon lloc, per la presencia d'una divisió de genere de les feines, que ¡

acostuma a atnbuir a persones diferents el trebali doméstic/reproductiu i ¡

el trebali productiu. El trebali assignat ais membres de diferents categories ¡

reforca l'avaluació que la societat realitza d'aquestes categories. En ¡

tercer lioc, peí parentesc de genere, es a dir, pels drets i les \

responsabtlitats familiars que s'assignen a cada categoría de genere. Les

categories familiars reflecteixen i reforcen el prestígi i les diferencies de

poder existents entre els diferents generes. En quart lloc, per la presencia ¡

de normes sexuals de genere, que s'estableixen a partir deis models i

normatius del desig i del comportament sexual i de la manera que están i
i

prescrits per íes diferents categories de genere. Els membres del genere :

dominant teñen mes prerrogatives sexuals; els membres del genere '

subordinat poden ser sexualment explotats. En cinqué lloc, per les

diferents combinacions de les característiques modelades per les normes ¡
i

de genere, que configuren les diferents personalitats de genere, definídes !

48 La terminología utilitzada per Judit LOIÍBER quan enumera els components del genere
com institució social és la següent: 1) Gender statuses; 2) Gendered división of labor; 3) j
Gendered kinship; 4) Gendered sexual scripts; 5) Gender personalices; 6) Gendered social j
control; 7) Gender ideology, 8) Gender imagery. Els elements que formen el genere en la i
vessant individual son: 1) Sex category; 2) Gender identity, 3) Gendered marital and i
procreative status; 4) Gendered sexual oríentation; 5) Gendered personality, 6) Gendered • \
processes; 7) Gender beliefs; i 8) Gender display (1994: 30-31). i
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a partir de que estableixen de quina forma senten i es comporten els

memores de les diferents categories de genere. Les expeclatives socials

deis altres en les relacions personáis serien elements que reforcen

aqüestes normes. En sisé lloc, peí control social de genere existent en una

determinada societat i que es tradueíx amb l'aprovació i la recompensa

formal i informal respecte a un comportament ajustat al que es esperat i

que es considera, per tant, adequat i l'estigmació, l'a'illament social, el

cástig i fins i tot el tractament medie quan es tracta de comportaments

valorats com no adequats a les categories de genere. En seté lloc, per la

ideología social existent que justifica la diferent avaluacíó que es realitza

de les categories de genere. La ideología dominant tendeix a suprimir

critiques, de manera que aqüestes avaluacions acaben semblant

naturals. I finalment, en vuité lloc, per les imatges o metáfores de genere,

enteses com les representacions culturáis de genere i la personificació del

genere en el llenguatge simbólic i les produccions artístiques que

reprodueixen i legitimen les categories de genere. Es tracta de no oblidar

que la cultura és un deis suports principáis de la ideología de genere

dominant.

En la seva vessant individual, el genere está format per la

categoría sexual que s'assigna al nen al néixer i que es base en els seus

genitals. Hem de teñir en compte que aquesta pot ser posteriorment

canviada"9. Per la identitat de genere, definida a partir del sentit de

genere que el propi ¡ndividu té com a treballador i com a membre d'una

familia. Per l'estatus procreador i marital de genere, que es manifestó a

partir de l'acceptació o el refús total o parcial deis rols d'apareltament,

fecundado, natalitat i parentesc. Per l'orientació sexual de genere, que

es base en la identificació, les practiques, els sentiments i els desitjos

sexuals estructuráis individualment i socialment. Per la personalttat de

genere que es composa pels models internalitzats d'emocions

normativitzades socialment com organitzades per estructures familiars i

de parentesc. Pels processos de genere, que impliquen que les

practiques soctals d'aprenentatge representen comportaments ja

apresos per ser apropiats al genere, desenvolupant una identitat de

" Teñir en compte tota la literatura realitzada sobre els transsexuals i la construcció deis rols
degenere.
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genere, Mfent genere" com a membres d'una categoría de genere en

relació amb els attres generes, actuant de forma respectuosa o

dominant. Per les creences de genere, que suposen la incorporació o

resistencia cap a la ideología de genere, t per la manifestado /

presentació de genere, que consisteix amb la presentació que es realitza

d'un matetx com una persona amb genere, a través del vestuari,

maquillatge, adornaments, i les marques o característiques corporals

permanents o reversibles.

La identitat individual, pero, no es base tan sois en aquesta

condició de genere, sino que és una combinació d'unes condicions

atribuídes de genere, raca, etnicitat, religió i classe social, i de les

condicions adquirides pels individus com son el nivell d'educació,

l'ocupació o professió, l'estat marital la paternitat, el prestigi, l'autoritat i

la riquesa (LORBER, 1994: 31). Aixó ens porta a ser conscients que no

podem parlar de l'existencia d'homogeneitat dins de les categories de

genere.

La importancia d'aquesta construcció social de les tdentítats de

genere, com a conseqüéncia d'aquests processos a nivell individual i

social, recau en que existeix una relacíó molt estreta entre el que pensem

sobre el que la gent és (imatges i identitats) i el que esperem que faci (rols

i activitats). La construcció de les - identitats de genere es troba

íntimament relacionada en com les diferents cultures organitzen el treball,

el poder i el plaer (SPIKE PETERSON i SISSON RUNYAN, 1993: 18).. Podent

considerar que com que les activitats tradicionalment considerades

masculines han estat mes altament valorades i han gaudit de majors

privilegis, les activitats que s'han considerat femenines han estat sempre

tractades com de segona categoría, creant-se, conseqüentment,

desigualtats.

POLÍTIQUES DE GENERE COM ALTERNATIVA

Defensor que tant els rols de genere com les reiactons entre homes

i dones son socialment construíts, ens condueix a que les polítiques de

genere hauran de teñir en compte aquesta realitat amb l'objectlu

d'intentar canviar-la. Es tracta de ser conscients que les idees i els

interessos no existeixen en el buit, sino que están arrelats en les
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institucions50
 (MAZEY, 2000: 336-9). Per tant l'objectiu de l'eliminació de les

discriminacions de genere requereix un estudi profund d'aquests

fonaments de genere perqué no n'hi ha prou en teñir en compte

aquelles situacions objectives que porten a afirmar que les dones están

discrimínades respecte ais homes, hem d'anar molt mes enllá i transcendir

el tractament rebut per les dones i les dificultats experimentades en ¡a

seva introducció en el món masculí, per poder construir una societat que

no giri al voltant deis patrons masculins que han situat el mercat laboral i

la participado en aquest en la clau d'accés a la ciutadania social. Hem

de desxifrar quines son aqüestes construccions socials que s'han de

canviar perqué son la base de l'existéncia de les discriminacions per rao

de genere. Es tracta d'intentar donar la nostra definició d'equitat que

será el filtre de genere que utilitzarem per definir els problemes polítics.

Com passa amb altres jerarquies, la desigualtat de genere es

manté com es pot observar en l'existéncia de violencia directa

(violacions i violencia doméstica), discriminació estructural (segregado

laboral, inadequada cura sanitaria) i mecanisrhes psicológics que

reforcen o alimenten els estereotips. I com passa també amb altres

jerarquies aquesta desigualtat de genere es justifica centrant-se amb les

diferencies físiques i exagerant la seva importancia com element

determinista del que en el fons son fets socials i comportaments apresos

(SPIKE PETERSON i SISSON RUNYAN, 1993: 18).

El concepte de genere com a institució explica les estructures de

treball (per qué la segregado de genere persisteix?), les estructures o

models famíliars (per qué son las tasques domestiques responsabilitat de

les dones?), les normes de sexualitat (per qué hi ha violencia contra les

dones?), la micropolítica de l'autoritat (per qué hi ha tan poques dones

que siguin líders?), i les representacions culturáis simbóliques (per qué les

dones son vistes a través deis ulls deis homes?) (LORBER, 1994: 7)

Hem vist que tant les institucions socials de genere, com les

identitats individuáis de genere son estructures canviants, que

evolucionen i s'adapten a les noves situacions. En el moment que les

dones van comencar a accedir al mercat de treball i a formar-se

50 Les insíitucions son ámpliament definides com 'col-leccions de regles i rutines
¡nterrelacionades que defineixen accions apropiades en termes de relacions entre rols i
situacions' (MARCH i OLSEN 1989: 21).

68



professionaíment, a decidir sobre la seva maternitat i a gaudir del sexe es

van comencar a transgredir els rols tradicionals de genere. Les análisis

sobre Íes interaccions entre familia i mercat laboral o entre familia i estat

reflectelxen el canvi que s'ha produít com a conseqüéncia d'aquesta

evoiució en el que abans es considerava una divisió Impermeable entre

les esferes pública i privada. La reconzeptualització feminista de les

relacions entre públic i privat ha tíngut tres principáis implicacions per les

polítiques publiques. En primer lloc, ha traslíadat un important nombre de

qüestions del domini 'privat' dins de l'ámbit legítim de Íes polítiques

publiques. En segon lloc, ha girat l'atenció cap a l'lmpacte de les

polítiques i practiques publiques en les relacions dins de la familia51, no

podem oblidar que la distribució deis recursos materials dins de la familia

ha estat una qüestió crítica en les análisis de genere de les polítiques

sociais. I, en tercer lloc ha demostrat els camins en que les relacions de

genere en l'esfera privada estructuren l'accés d'homes i dones en

i'esfera pública52, i que aixó produeix conseqüéncies en el seu poder

económic i polític53
 (LEWIS 1999, 2002 i LISTER 1990, 1994). Aquests canvis

evidencien que les relacions de genere están sent transformades i s'está

51 Les polítiques económiques i sociais han tractat a la familia com si fos una caixa
toncada, dins la qual els recursos poden ser intercanviats sense que se li atorgui cap
importancia. S'assumeix que els recursos son repartits amb igualtat entre els membres de
la familia. Tot i que la realltat. com Eleonor RATHBONE va posar de relleu el 1920, es
freqüeníment una altra. Els diners i els recursos que es poden comprar (menjar, roba i
accés a esbarjo) son sovint, desigualment distriburrs dins de les famílies. També podem fer
referencia al fet que molts cops els diners que s'introdueixen en la unitat familiar teñen
diferents destinacions depenent.dei membre guanyador del sou que es tracti. Aquesta
mala distribució i diferent destinació és un reflex de les relacions de poder de genere que
existeixen dins de la familia, les quals, son conseqüéncia, en gran mesura, de la quantitat
de recursos economics que cada membre de la parella es capac de portar a casa (LEWIS,
GERWIRTZ i CLARKE, 2000: 28).

52 Algunes autores com SPIKE PETÉRSON i SISSON RUNYAN (1993: 33-35) consideren que la política
ha estat un ámbit dominat peí genere masculí, com BROWN (1988: 4) va escriure «Mes que
qualsevol altra classe d'activitat humana, la política ha nescut históricament amb una
explítica identitat masculina. Aixó ha produft que hagi estat limitat exclusivament ais
homes d'una manera mes important que altres amblts del comportament, i ha tingut una
consciéncia mes intensament masculina que altres practiques sociais».

53 Julia O'CoNNor apunta que donar cura (i també rebre-la) es troba indissolublement
relacionat amb la dependencia (1996). Les critiques feministes a la dependencia en
l'esfera privada ha actuat com un revulsiu ais discursos públics sobre la dependencia de
l'estat, Una resposta ha estat emfasitzar la interdependencia humana, distingint entre
'socialment necessari' i formes ¡I-legitimes de dependencia (FRASER i GORDON, 1994). El no
reconeixement de la importancia de la dependencia económica privada de la
ciutadania, ha estat el centre de les critiques feministes a la política social de T.H. MARSHALL
i molts subseqüents teórics de la ciutadania (PASCALL 1997a).
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creant un nou contráete social entre les dones i els homes, que és

potencialment mes equitatiu, productiu i socialment inclusiu per les dones

i els homes (WALBY, 1999: 1). Aquest nou contráete conjuntament amb els

canvis en l'economia i l'ocupació, en el teixit social (nous estiis de vida i

noves formes d'organització social i personal) i les transformacions socials i

demográfiques, evidencia l'existéncia de noves demandes (M. De LEÓN

1998:79-81) que ens condueixen a la necessitat d'introduir el filtre del

genere en la formulado de les polítiques, com a conseqüéncia de

l'evidéncia que aqüestes qüestions de genere no es poden redrecar dins

de les estructures tradicionals (SPIKE PETERSON i SISSION RUNYAN, 1993: 12).

Les noves demandes que les dones realitzen a l'estat del benestar

no deriven únicament de l'increment substancial que s'ha produrt en el

mercat de treball, sino també de l'obtenció d'autonomia, conseqüéncia

de la producció de canvis en la natura del matrimoni i de ¡'estructura

familiar (HUDSON i WILUAMS, 1995). Es tracta de qüestions relacionades amb

la provisló de cura ais infants i altres depenents, la provisió de pensions

per aquells que no treballen a jornada completa (full-timé), i

I'actualització deis procediments de manteniment deis ingressos per

reflectir les necessitats del creixent nombre de famOles monoparentals

(Nick ELUSON i Chris PIERSON, 1998:11). Es tracta de demandes relacionades

amb la reestructurado de la societat provocada pels canvis

experimentáis.

TIPOLOGÍA DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Si analitzem quina ha estat l'actuació política davant d'aquesta

realitat, podem observar l'existéncia d'una evolució en les polítiques per

a la igualtat d'oportunitats que s'han anat realitzant que respon en gran

part al fet d'anar aconseguint petits éxits que posen al descobert noves

necessitats, que ens exigeixen noves formes d'actuació política i nous

plantejaments deis mateixos problemes polítics. Segulnt resquema

plantejat per REES (1998) podem diferenciar tres tipus ideáis de polítiques

per a la igualtat d'oportunitats o maneres d'aproximar-nos a les qüestions

de genere5": (1) Aproximado d'igualtat de tráete (equal freatmenf), (2)

S¡ volem utilitzar la terminología que utilitza HAFNER-BURTON: 2001

70



Acció Positiva . (Positive Action) i Discriminado Positiva (Positive

Discríminatioh); i (3) Transversaíitat (mainstreaming equaiity).

La primera aproximado que es refereix les polítiques d'igualfat de

tráete es caracteritza per ser la mes antiga i la mes comú, "implica que

cap individu hauria de teñir menys drets humans o oportunitats que un

altre'. Es base en la tradició feminista liberal i utilitza una restringida

concepció distributiva de justicia. La seva gran bandera son ets drets de

ciutadania, considera que totes les persones han de ser tractades com

iguals, tots som individus i aquesta és la base de tota política d'igualtat

d'oportunitats, sense reconéixer l'impacte de les reíacions de grup en la

posició que cada un ocupa. Aquesta manera d'entendre la igualtat

produeix que en cap moment s'analitzi i per tant, tampoc es discuteixi, la

relació que s'estableix entre l'ámbit públtc i el privat. Conseqüentment,

son polítiques que no es preocupen de la presencia de relacions

desiguals de poder derivades de les relacions existents entre patriarcat i

capitalisme. Aquest tipus de polítiques suposen la creació i el reforcament

de la igualtat formal de drets entre homes i dones, com seria el cas

d'igualtat salarial per igual treball (equal pay for equal work), pero es

queden aquí. Com REES estableix, «aquesta aproximado es centra, quasi

exciusivament en els drets formáis de les dones com a trebailadores, i

fiaqueja en ei moment de voler intervenir en les causes mes importants de

les desigualtats socials existents entre sexes, ja que aqüestes deriven deis

"contractes de genere" informáis que es produeixen entre dones i

homes» (1998: 32), i que aqüestes polítiques no teñen en compte. Es

tracta d'actuacions que s'adrecen ais símptomes i no a les causes de

desigualtat. Per tant, encara que és cert que aquesta aproximado

d'igualtat de tráete és essencial en qualsevol política d'igualtat

d'oportunitats, es queda en els primers esglaons del llarg camí que s'ha

de recorrer per poder parlar de l'existéncia d'equitat de genere.

La segona aproximado es base en Cacció positiva (positive actiorí)

i les polítiques que es realitzen produeixen un canvi d'émfasi respecte a

les anteriors, es passa «de la igualtat en l'accés (del primer enfocament)

a la creació de condicions que afavoreixin aconseguir una igualtat en els

resultats» (REES 1998; 34). Mes concretament, l'acció positiva suposa

l'adopció d'actuacions especifiques dirigides a les dones amb l'objectiu

de superar el seu desigual punt de sortida en una societat patriarcal o
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que afavoreix l'ámbit públic tradícionalment dominat pels homes, ja que

el que interessa és aconseguir una igualtat en els resultats. Es tracta de

polítiques finalistes en la mesura que busquen objectius quantitatius

(VARELLA 2001). En aquesta perspectiva és molt ¡mportant identificar les

barreres existents, ja que busca aconseguir canvis en ¡'status quo. Es

consideren molt importants els mecanismes que fomentin i aconsegueixin

incrementar la participado deis grups infrarrepresentats. Es tracta de

l'aplicació, a través de les polítiques, d'un tractament desigual per

aconseguir la igualtat. En posicions extremes, l'acció positiva pot prendre

la forma de discriminado positiva55, que busca incrementar la

participado de les dones a través de la utilització de quotes o

d' affirmative-action preferences. Aquest enfocament troba molt

recolzament entre les activistes pro drets de les dones, pero també

aixeca importants controvérsies i divisions, a partir del debat sobre la

possible discriminacio deis drets individuáis deis homes50. Podríem resumir,

utilitzant les paraules de l'autora, dient que «l'acció positiva fonamenta

polítiques permissives, basades en l'análisi de les barreres que les dones es

troben i la discriminació positiva pretén afavorir aquel! grup que esta

infrarepresentat per aconseguir l'equilibri». Ambdues es basen en un

paradigma distributiu de justicia.

I el tercer enfocament, el de transversalitat (mainstreaming) es

base en la política de la diferencia, que reconeix l'androcentrisme de les

organitzadons i busca el seu canvi. El concepte de gender

55 Ruiz MIQUEL senyala que les mesures de discriminació inversa no son mes que una classe
específica d'accions positives que teñen dos elements distintius, «la mesura
diferenciadora correctora és discriminatoria i no simplement desigualitária, en el sentit que
es refereix a un tipus molt especial de desigualtat per raons com el sexe, la raga o
semblants, trets que teñen la doble qualitat de, per un costal ser transparents i
immodificables peis individus que els aporten i, per l'aitre costat, ser consideráis per la
socíetat -tendencia! i generalment, encara que no necessariament- de forma negativa,
sigui només menysvaioradora o sigui també despectiva i fins i tot estigmatitzadora; i
segona, ¡a discriminació inversa es produeix en una situado d'especiai escossetat com
acostuma a succeir amb liocs de treball. places universitaries, habitatges, etc.» (1994: 80),

56 BRYSON (2000: 3-9) considera que la igualtat entre sexes no és un joc de suma zero, sino
un joc en el qual tant alguns homes com dones en poden sortint guanyant. Es tracta de
canviar el concepte de justicia i de les situacions que es consideren privilegis. Aquells
autors que defensen la pérdua de privilegis com a consequencia de la pérdua de poder
deis homes en í'esfera pública, es basen en un concepte totalment masculí (entes com
que la participació en el mercat i la capacitat de decidir) de la vida social. Si es
revaloritza el món privat i les responsabiütats de cura, les normes del joc per decidir qui
guanya i qué guanya també canvien.
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mainstreaming serveix per referir-se a la incorporado sistemática de les

qüestions de genere a totes les institucions i polítiques governamentals.

Com va definir un Grup d'Experts comissionats peí Consell d'Europa "El

mainstreaming de genere és l'organització (la reorganització), la millora,

el desenvolupament i l'avaluació deis processos polítics, de manera que

una perspectiva d'igualtat de genere s'incorpori en totes les polítiques, en

tots els nivells i en totes les etapes, pels actors normalment involucráis en

l'adopció de mesures polítiques"57 (EG-S-MS, 1999).

Com exposa VARELLA (2002) «les polítiques de genere han de fer

possible que les dones i els homes puguin creuar -que no transgredir- la

frontera del seu genere sense ser penalitzats per fer-ho fins arribar a

participar de nivelts mfnims d'acceptabiíitat equitatius». Per aconseguir

aixó cal construir ¡dentitats masculines i femenines des de l'equitat, posant

fi a les relacions asimétriques i desiguals, de forma que tots i totes puguin

teñir ^autonomía personal' (O'CONNOr, 1993) per establir des de la seva

individualitat el seu nivell mínim d'acceptabiíitat.

PER QUÉ POLÍTIQUES DE GENERE COM POLÍTIQUES TRANSVERSALS?

L'aposta que actualment s'está realitzant a nivell europea estatal i

nacional és a favor de la introducció de la dimensió de genere en totes

les polítiques (gender mainstreaming), pero dins d'una estrategia global

es a dir, es continúen realitzant polítiques d'actuació directa, ai mateix

temps que s'inicia el procés de transversa I itat de genere. Es tracta de

combinar, per un costat, les polítiques específicament dirigides a les

desigualtats de genere58 (polítiques d'actuació directa), que es

57 En una resolució sobre la materia, el Consell Económic i Social de la Unió Europea va
proporcionar una definido semblant: " Lo perspectiva de la gestió transversal de genere
és el procés que implica teñir en compte les impítcocions que qualsevol actuado
planificada té per les dones i pels homes, incloent legislado, poiítiques o programes, en
totes les orees i en tots els nivells. És uno estrategia perqué totes les experiéncies i interessos
de les dones i els homes siguln una dimensió integrada en el disseny, implementació,
monotorífzació i avaluado de polítiques i programes en totes les esteres socials,
económiques i polítiques, de manera que la qualitat en els benesficis i en les desigualtats
entre tes dones i els homes no siguin perpetuades. L'objectiu final és aconseguir l'equitat
de genere." (E. 1997.L10, Para.4. Adopted by ECOSOC 17.7.97) (DOC #A text from
ECOSOC 23)
58 Alguns deis problemes que han patit les polítiques per a la igualtat d'oportunitats han
estat el fet d'haver estat tractades, exclusivament, com polítiques secíorials, produint un
aíllament d'aquests mecanismes. Pero, tot i ser conscients de les seves limitacions, encara
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configuren com instruments directes i específics d'igualtat de genere,

amb el seu propi enfocament que parteix de les desigualtats que

caracteritzen les relacions de genere i que no son resoltes per les

polftiques tradicional, i que centren la seva atenció en com ha de

superar-se aquesta desigualtat. I per l'altra • costat s'aposta per la

introducció de la transversa I itat de genere en totes les polítiques (gender

mainstreaming), estrategia que pretén que quan es concebin poiítiques

que produeixin qualsevol tipus d'impacte sobre la societat es prengui en

consideració les especiflcitats, els interessos i els valors d'ambdós sexes. La

introducció d'aquest nou enfocament busca fer mes visible que ia

igualtat de genere és un problema tant per les dones com pels homes i

que ja no ens podem limitar a plantejar polítiques per a la igualtat

d'oportunitats de les dones. Es tracto, per tant, de superar la visió ¡

tradicional de les polítiques d'igualtat d'oportunitats que es caracteritza ¡

per centrar-se en 2 aspectes. En primer lloc per introduir mesures per :

garantir que les dones son tractades de la mateixa manera que els j

homes (polítiques d'igualtat de tráete). I en segon lloc mesures dirigides a

evitar que les característiques distintives de les dones les puguin situar en ¡

una situació de desavantatge en el mercat de treball (un ciar exemple ¡

seien tots els servéis i prestacions relacionats amb la maternitat). Aquesta

manera d'entendre les polítiques d'igualtat comporta dues
i

conseqüéncies, per un costat, la sensació que els homes no hi juguen \
cap paper, i per tant les polítiques d'igualtat no teñen perqué afectarlos

o implicar-los, i per un altra costat d'aquesta concepció no sorgeix la

necessitat de canviar les estructures organitzacionals de la nostra

societat(üFF CAMERON, 1997:36), .

L'informe final de les actlvitats del Grup d'especialistes en

mainstreaming de genere (EG-S-MS, 1999) remarca la manca de consens

per elaborar-ne una definició o sobre com convertir la perspectiva de la

igualtat de genere en realitat i el que aixó implica. El grup té en compte,

en primer lloc, la dificultat existent en molts idiomes, entre ells el nostre,

per definir la paraula ' mainstreaming', ja que considera que és molt mes

que %un enfocament basat en el genere'; afirma que es tracta ó'«un

es necessiten mecanismes d'acció positiva corn es pot veure en la debilitar de la posició
de ies dones en els mecanismes de presa de decisions.
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intent d'abordar els problemes d'iguoltat de genere dins de les

tendéncies dominants de la societat sent tes tendéncies dominants les

direccions, les organitzacions i les idees que creen decisions sobre política

i els recursos que contemplen polítiques generáis o especifiques tal com,

per exemple, l'educació o el transpon» (EG-S-MS, 1999: 24). El grup

d'especialistes ressalta que la introdúcelo de l'enfocament del gender

mainstreaming en les polítiques és de gran importancia per diversos

motius. En primer lloc, sitúa a les persones en el nucli de la presa de

decisions polítiques, el que suposa una gran novetat perqué es va mes

enlíá de considerar que l'esséncia en la presa de decisions recau en la

situado económica existent, motor básic de la gestió de les societats

democrátiques avancades. En segon lloc, la nostra perspectiva

transversal a través de les seves polítiques ens condueix a un mtllor

govern, ja que entendre d'aquesta manera els problemes polítics i

incorporar-ho en la pesa de decisions ens hauria de conduir a una

actuació millor informada. En tercer lloc, perqué involucra tant a dones

com a homes i fa pie us deis recursos humans (reconeix la responsabilítat

compartida de dones i homes en l'eliminació de desequilibris existents en

la societat i redueix el déficit democrátic que afecta sobretot a les

dones). En quart lloc perqué fa visible la problemática de la igualtat de

genere en la cultura dominant de la societat (revelará de forma clara les

conseqüéncies de l'impacte de les iniciatives polítiques tant sobre les

dones com sobre els homes i del desequilibri entre dones i homes en

l'área afectada) i en cinqué lloc perqué es té en compte la diversitat

existent entre les dones i entre els homes, es parteix de la consideració

que no son grups homogenis (EG-S-MS, 1999: 34-8).

Considerem que aquesta visió que involucra a totes les polítiques,

en totes les seves etapes, en els diferents nivells polítics ¡ que implica, a

mes, a tots els actors que teñen relació amb el procés de creació de

polítiques és totalment adequada i és el pas necessari a realitzar. Creiem

que és la manera de superar les mancances que presenten les polítiques

d'igualtat d'oportunitats quan s'han centrat en la igualtat de tráete i en

l'acció positiva, que han garantit quotes mes elevades d'igualtat

facilitant la introducció de les dones en el món masculí, en el mercat de

treball (font i garantía de la majoria de drets socials), pero sense entrar a

discutir el fons cultural que ha portat al manteniment de les diferencies de
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genere entre els dos sexes, i que ha conduít a rexistencia de

discriminacions per rao de genere. Per tant, per nosaltres és essencial que

quan ens plantegem la introducció de la transversalitat de genere en

totes les polítiques, que podríem denominar "tradicional" tinguem en

compte no tan sois quines son les conseqüéncies que aqüestes polítiques

produeixen en els homes i en les dones, sino també, i molt mes important,

si existeix un punt de partida desigual per homes i dones, es tracta de

teñir en compte el substrat cultural existent i que afecta aquell ámbit

polític sobre el que hem d'actuar i ho fem mitjancant la introducció de la

dimensió de genere com a filtre en aqüestes polítiques. Es a dír, el

mainstreaming de genere ha de proporcionar una redifinició de les

institucions canviant els seus fonaments, es busca un replantejament a

partir de l'esséncia de la societat per arribar a una igualtat que vagi mes

enllá de la que resulta respectant els rols tradicional atribuTts ais sexes i

que han estat la base de la majoria de les actuacions polítiques que

s'han realitzat. La gran importancia d'aquesta reformulació de les

polítiques es que ens introduím en la distribució de poder que es produeix

en la societat i en la jerarquía que resulta i que afecta a les institucions ¡

ais individus, fet que dificulta la seva realització i fins i tot la seva

incorporació dins de la voluntat política. Es tracta de qüestionar per qué

ha de ser la participado en el mercat la font principal de garantía de

drets, prestacions i el camí per assolir autonomía. Per qué considerem mes

important el poder polític que l'experiéncia maternal/paternal. No es

tracta d'adaptar les estructures existents perqué les dones puguin ser

mares i participar en el món productiu, sino introduir canvts valoratius en

aquest món productiu i elaborar nous equilibris en les relqctons de poder.

Tampoc creíem que la solució provingui, tan sois, de l'increment del

nombre de dones que participen en la vida política i pública i en el

procés d'elaboració de polítiques, encara que aquesta major

representado pot facilitar la introducció d'aquests canvis en les bases

estructuráis de la societat amb forts fonaments de genere.

És en aquest punt que hem de manifestar el nostre desacord amb

el grup d'especialistes quan ens diu que mainstreaming de genere

significa «la introducció d'una perspectiva de genere en un determinat

camp polític amb l'objectiu d'assegurar que els efectes de les polftiques

son mes neutres respecte ais generes, pero NO CONSIDERA els
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desequílibris reols entre generes com punt de partido per polítiques de

desenvolupament» (EG-S-MS, 1999: 30).

La ¡mplementació del mainstreaming de genere, de la manera

que ha estat definit per aquest grup d'especíalistes ens porta al que

JAHAN (1995:126) ha denominat realitzar "una simple integrado", es a dir,

es limita a introduir la perspectiva de genere dins deis processos polítics

existents, pero no canvia els paradigmes polítics existents. El grup

d'experts ens parla d'estudidr les conseqüéncies i de no considerar els

desequilibris de genere existents com el punt de partida d'aquestes

polítiques. Nosaltres apostem peí segon enfocament que planteja JAHAN

(1995:126) en relació a com entenem que s'ha de realitzar aquesta

implementació del moinstreaming de generé, es tracto del que ell

denomina 'definicions deis objectius de les polítiques (agenda-setting)' i

que consisteix en un replantejament ¡mportant del sentit i del

procediment de creació de polítiques, i també deis objectius i de les

finaíitats. Es reorienta la propia natura de la gestió transversal de genere,

que es converteix en un filtre de la propia realitat, que produeix

necessitats i que vol respostes, que no podran ser mai les adequades per

assegurar l'equitat de genere, si no tenim en compte que la societat está

construida sobre institucions amb contingut de genere.

EQUITAT DE GENERE COM OBJECTIU DE LES POLÍTIQUES DE GENERE

Aquesta manera d'entendre la transversalitat de genere ens

condueix a ('obligado de revisar críticament la manera en que els

problemes polítics son conceptualitzats (MAZEY, 2000: 342). La nostra

proposta és introduir el filtre de genere en la definició de tot problema

polític com pas previ per eliminar l'existéncia de discriminacions per rao

de genere i per aconseguir d'aquesta manera el que FRASER (1996: 221-

225) ha denominat "equitat de genere" i que engloba a la perfecció la

pluralitat existent dins deis objectius de les polítiques de genere, que volen

aconseguir un canvi en la base estructural de genere de la societat. Es

tracta d'una noció complexa que compren una pluralitat de diferents

principis normatius: la prevenció de la pobresa, la prevenció d'una

dependencia explotable, la igualtat de genere en els ingressos, en l'oci i

en el respecte, la promocio de la participado de les dones conjuntament

amb els homes en totes les árees de la vida social, i la reconstrucció de
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les "institucions androcéntriques". Es vol defensor un concepte d'igualtat

que va mes enllá de la introdúcelo de les dones en el món públie (laboral

i polític) tradicionalment dominat i controlat pels homes i d'assegurar un

tráete ¡gualitari en el mateíx, encara que aquests objectius es mantenen i

son importants. Assegurar la participado, amb igualtat de condicions i

sense ser objecte de discriminacions, de les dones i els homes en la vida

familiar, política, social i laboral, i fer-ho intentant canviar les bases

institucionals, que es caractericen per prendre al món 'masculí' com a

punt de partida, al haver-se construít fot al voltant del mercat i de la

participado en aquest. I aquesta nova realitat es vol aconseguir a través

de la utilització d'un sedas que sigui capac de posar al descobert els

fonaments culturáis de genere existents en les institucions i que

determinen les possibilitats d'actuació i els drets i oblígacions que cada

opció porta aparellada. Aquest sedas será la novetat mes important

incorporada a partir del 'gender mainstreaming'. Per poder parlar d'una

equitat de genere i de l'existéncia de llibertat d'opció, cal que les

diferents opcions vitáis tinguin les mateixes conseqüéncies, positives i

negatives.

Taula 2. Desenvolupament deis principis normatius inclosos en l'equitat de
genere

PRINCIPI D'ANTIPOBRESA

Fonament desigual tat

• Separado radical
entre ámbit públie ¡
privat.

Consolidado de la
familia tradicional: les
dones com
responsables
domestiques no
retribuides i els homes
com responsables
productius retribuíts.

• Reladons de
poder de genere dins
de la familia

• Estreta relació
entre els drets de
ciutadania i el mercat
laboral,

Objectius principáis

• Eliminar la depen-
dencia económica de
les dones respecte a la
familia i a l'Estat.

• Assegurar
l'autonomia
económica de les
dones

Conseqüéncies

• Polítiques per
fomentar i facilitar la
introdúcelo de les
dones en el mercat
laboral

• Polítiques dirigides
a la individualització
deis drets socials -

Mancances

• Només s'actua en
Testera productiva, no
s'introdueixen can vis
en 1'esfera
reproductiva.

• Participar en el
mercat de treball es
considera la clau en la
lluita contra la pobresa
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PRINCIPI D'ANTIEXPLOTACIO

Fonament desigualtat

• Discriminado per
rao de sexe en l'ámbit
laboral

Segregació
vertical del mercal
laboral
• Poliíiques del

temps estructurades
sobre patró masculí ->
estreta relació amb
drets i prestacions
socials
• Inexistencia de

canvis en les
responsabilitats
reproductives després
de la introducció de les
dones en l'esfera
productiva
• Persistencia de la

jerarquía de genere dins
de les famílies Qa no
tradicionals)

• Predomini de
diferents fonarnents de
titularitat de drets socials
pels homes i les dones

Objectius principáis

• Prevenir
1'explotado deis
coMectius considerats
mes vulnerables en el
mercat, la familia i per
part de l'Estat

Conseqüéncies

• Polítiques dirigides
a evitar la discriminado
de les dones en l'ámbit
laboral.
• Polítiques dirigides

a evitar que les
responsabilitats de cura
suposin obstacles
perqué les dones
s'introdueixin en el
mercat laboral
• Polítiques dirigides

a la individualització
deis drets socials

• Polítiques dirigides
a potenciar la repartido
paritaria de les
responsa-biíitats en la
familia

Mancances

• Es manté l'estreta
relació entre les
prestacions i drets
socials i la participado
en el mercat, encara
no s'entra en la qualitat
d'aquesta introducció.
• Doble presencia

de les dones
• No assumpció de

les responsabilitats
reproductives per part
deis homes

• Persistencia de les
relacions jerárquiques
de genere en la familia

PRINCIPI D'IGUALTAT

Fonament

desigualtat

Objectius principáis Conseqüéncies Mancances

• Doble presencia
de les dones
• Inexistencia d'una

redistribució equitativa
entre dones I homes de
les responsabilitats
domestiques i de cura

Diferent valorado
social i económica de
les tasques productives i
reproductives
• Segregació

horitzontal del mercat
laboral
• Diferent valoració

social i económica de
les feines
tradicionalment
realitzades per homes i
per dones

Polítiques de
temps que continúen
sense teñir en compte
les tasques de cura i
domestiques
• Persistencia de la

relació de les jerarquies
de poder entre generes

Garantir l'existéncia
d'igualtat entre dones I
homes. prestant
especial atenció i
volent assegurar;

• Igualtat en els
ingressos
• Igualtat en l'oci

• Igualtat en el
respecte, que implica
el reconeixement de la
dignitat i la personalitat
de les dones. I el
reconeixement del
treball realitzat per les
dones

• Fomentar un canvi
en la valoració social i
económica de les
feines -» revalorització
deis sectors socials,
sanitaris i educatíus.
• Poliíiques per

adequar la flexibilització
laboral a la condliadó
de la vida familiar i
laboral de les dones i els
homes

• Polítiques de
temps que tinguin en
compte les diferents
esferes que conviuen
en la vida d'una
persona
• Potenciar el valor

social i económic de les
feines no retribuídes i
deis que les realitzen
• Polítiques per faci-

litar la conciliació de les
responsabilitats produc-
tives i reproductives de
les dones i els homes
• Polítiques de

coeducadó

• Es continua
consideran! el mercat
com eix vertebrar de
rEstatdelbenestar
S'ha actuatper la
paritat entre dones i
homes en les
responsabilitats
productives i
reproductives, pero
s'han oblidat els altres
ámbits de la vida
política i social.
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• Persistencia deis
estereotips relacionats
amb ambdós sexes.

• Polítiques de lluita
contra els estereotips
de genere

• Polítiques per
potenciar l'equitat en la
dignitat i lluitar contra la
jerarquía de genere

PRINCIPI D'ANTIMARGINACIO

Fonament desigualtat

• Permanencia deis
estereotips de genere

• Predomini deis
homes en les ¡nstáncies
de presa de decisions
• Infrarepresentació

de les dones en els
ámbits relacionats amb
les posicions de poder i
presa de decisió

• Infrarespresentació
deis homes en els ámbits
relacionats amb les
responsabilitats de cura i
domestiques

Objectius principáis

• Aconseguir una
participado equitativa
de dones i homes en
totes les árees de la
vida social: ocupado.
política i vida
associativa de la
societat civil

Conseqüéncies

• Polítiques dirigldes
a potenciar i
incrementar la
presencia del sexes
infrarepresentat en
aquell ámbit de la vida
social, fins aconseguir
com a mínim una
relació de 60-40.

Mancances

• S'ha actuat quasi
exclusivament per
potenciar la presencia
de dones en posicions
de poder, per
incrementar la seva
presencia en el món
assodatiu. 1 quasi que
no s'ha'actuat per
incrementar el nombre
d'homes en els ámbits
relacionats amb les
responsabilitats
reproductives.

PRINCIPI D'ANDROCENTRISME

Fonament

desigualtat

• Les polítiques
d'iguarrat
d'oportunitats que
s'han realitzat
persegueixen la
participado equitativa
de dones i homes en la
globalitat de la vida
social i existelx el perill
queestracti d'un
tractament estétic si no
s'entra en l'esséncia del
problema, es a dir, en
el fet que la
consírucció de l'Estat
del benestar ha pres
l'home blanc, de
mitjana edat.
heterosexual i de classe
mitja com a punt de
partida

Objectius principáis

• Equitat de genere

Conseqüéncies

• Introdúcelo de la
gestió transversal de
genere en totes les
polítiques, replantejant-
se tant els fonaments
com les conseqüéncies
que tota intervenció
produeix 1 té respecte
ais homes i a les dones.

Mancances

• Les dificultáis que
comporta la
introdúcelo de la
mirada de genere en
totes les polítiques pot
provocar que acabem
realitzant polítiques
adrecades a les dones
des de tots els ámbits,
pero sense que
realment es percebi la
realitat i els problemes
que en sorgeixen tenint
en compte que ha
estat construida des
d'una visió masculina i
que s'ha de canviar
per incloure alió que
s'ha considerat femení.

Font: elaborado propia
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EL PAPER DE LES NACIONS UNIDES EN LA LLUITA CONTRA LES DISCRIM1NACIONS PER RAO DE

SEXE

Per entendre la nostra proposta en el camí per aconseguir el canvi

de rols59 que ens portará a l'equitat de genere, i teñir plena consciéncia

de les noves demandes a realitzar, és essencial conéixer els passos que

s'han donat fíns a l'actualitat.

Podem observar com la preocupado respecte a la necessitat

d'actuar per eliminar les discrimínacions per rao de sexe compta amb

bastants anys d'história. Si ens fixem en la vessant internacional, trobem

que la Carta de la Nacions Unides, signada el 26 de juny de 1945 ja

estableix entre els seus principáis objectius el de "definir i protegir els drets

i les llibertats de tot ésser huma, sense distinció de raca, sexe, llengua o

religió", i introdueix la igualtat de la dona i l'home com a principi

fonamental de la seva actuació. Aquesta compromís de l'Organització

de les Nacions Unides s'ha anat consoüdant amb el transcurs deis anys,

mitjancant la creació de diferents organismes i la realització

d 'especifiques actuacions polítiques. En els seus inicis és important

ressaltar la creació de la Comissió de les Nacions Unides de la Condició

Jurídica i Social de la Dona (CSW)"3- a qui se li va assignar la tasca de

«preparar recomanacions i informes peí Consell Económic i Social sobre

ia promoció deis drets de la dona en els sectors polítics, civils, socials i

educatius» i la de fer recomanacions «sobre problemes urgents que

requereixin una immediata atenció en l'ámbit deis drets de'la dona»

(UN/DPI, 1995). Un altre pas important que es va realitzar, amb la voluntat

d'incrementar la consciéncia nacional i internacional sobre la necessitat

d'intervenir per assegurar la igualtat va ser declarar i'any 1975, Any

50
 GELB ¡ PALLEY (1982) argumenten que les qüestions d'equitat de rols, com seria l'existéncia

d'un salari equitaíiu ¡ d'igualtat d'oportunitats, operen dins l'estructura dominant del
liberalisme i no canvien els valors socials básics, per tant tracten, tan sois, de redistribuir els
recursos o poders redistributius. Mentre que, les qüestions de canvi de rols teñen el
potenciol de redistribuir poder i fonts i canviar els valors tradicionalment assignats a cada
sexe en la familia, el mercat laboral, l'ámbit públic i en la comunitat (CHARLES 2000: 65).
60 La Comissió va ser creada el 21 de Juny de 1946 i va assegurar que les disposiclons sobre
la ¡gualtat de genere fossin incloses en la. Declarado deis Drets Humans, adoptada per
l'Assemblea General el 1948. Com a resultat de la feina feta l'Assemblea General també
va proposar i adoptar una serie de Convencions: Convenció sobre els Drets Polítics de la
Dona (1952); Convenció sobre la Nacionaiitat de les Dones Casades (1957) i Convenció
sobre el Consentiment al Matrimoni i la Inscripció de Matrimonis (1962).
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Internacional de la Dona. Durant aquest període es va realitzar la

proposta de creació d'un Fons que recolzés les iniciatives de

desenvolupament de la dona, que va ser oficialment creat el 19766' com

Fons Voluntari peí Decenni de les Nacions Unides de la Dona (UNIFEM),

passant a ser el 1984 una entitat singular i identificabie com organisme

autónom associat amb el Programa de Desenvolupament de les Nacions

Unides (UNDP). La Comissíó, amb la creació d'aquest Fons, pretenía

recordar a la comunitat internacional que la discriminado contra la

dona, sostinguda per la llel i profundament arrelada en les creences

culturáis, era un problema persistent en la major part del món.

Posteriorment, és important la creació el 1979 del Comité per l'Eliminacló

de la Discriminado Contra la Dona62 (CEDAW), perqué es configura com

a mecanisme addicional per a ía protecció deis drets humans de les

dones, al constatar que tot i que la Declarado Universal deis Drets de

l'Home formula un amplí grup de drets que corresponen a totes les

persones, incloses les dones, els dos sexes encara no teñen els mateixos

drets.

Durant aquesta llarga trajectória, les Nacions Unides han anat

aprofundint en la seva aposta, cada cop mes assumida pels Estats

membres, per aconseguir l'eliminació de les discriminacions que les dones

son objecte. Per potenciar aquesta presa de consciéncia sobre

l'existéncia de discriminacions i respecte a la necessitat d'actuar sobre

aqüestes per part deis Estats, ONGs i particulars, les Nacions Unides va

instaurar el Decenni de les Nacions Unides de la Dona (UNDW) que va

comencar el 1976 i va acabar el 1985. El treball realitzat durant tots

aquests anys s'ha anat traduint en multlpllcltat de. Declaracions i

Convenís, deis que en destaquem tres per considerar que marquen

pautes importants en la seva evolució. En primer lloc, el 7 de novembre

de 1967, l'Assemblea General va adoptar per unanimitat la Declaració

sobre l'Eliminació de Discriminació contra la Dona, en la que es

proclamava que aquesta discriminació era fonamentalment injusta i que

constituía una ofensa contra la dignitat humana. Encara que la

61 Com resultat de la Resolució A/39/125 de l'Assemblea General,

62 El Comité per l'Eliminacló de la Discriminació Contra la Dona es va crear en base a
l'article 17 de la Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació Contra
la Dona (1979).
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declarado no fos vinculant, si que significava un pas ¡mportant per i que

assegurava la base legal de la igualtat de la dona. En segon lloc, el 1979,

l'Assemblea General va aprovar la Convenció sobre l'Eliminació de totes

les formes de Discriminació Contra la Dona, la seva importancia recau en

que presenta, d'una manera legalment vinculant, principis acceptats

internacionalment sobre els drets de la dona, que son aplicables a totes

les dones en tots els camps. A mes, s'estabíeix que el seu compliment no

es pot limitar a la promulgado de liéis que atorguin a les dones la igualtat

de drets amb els homes, sino que s'han de realitzar actuacions per

assegurar que les dones de qualsevol part del món puguin gaudir deis

drets que els hi corresponen. A diferencia d'altres tractats anteriors que

fan esment a la discriminació o distinció per rao de sexe", l'article 1 de la

Convenció, com a novetat, articula ámpliament la preocupació per la

discriminació (específicament) contra la dona. I en tercer lloc, el 1993 es

realitza la Declarado sobre l'Eliminació de la Violencia Contra la DonaM,

que tot i no ser legalment vinculant, representa el consens internacional

sobre les obligacions d'eliminar la violencia contra la dona. Aquest darrer

treball és el resultat de l'acord assumit per la Secretaria de les Nacions

Unides, els Estats membres, les ONGs i altres representants de la societat

civil durant els anys 80 de realitzar nous esforcos per crear una agenda

mundial peí desenvolupament. A mes, les Nacions Unides, com part

d'aquest compromís, van impulsar una major cooperació internacional65 i

M Ens estem referint ais Convenís Internacionals sobre Drets Civils i Polítics (196o) i sobre
Drets Económics, Socials i Culturáis (1966)
M La Declaració establelx tres categories generáis de violencia, que son: (1) violencia dins
de la familia -violencia doméstica-, en la que s'inclouen la violencia física, la violencia
marital, l'incest; practiques tradicional com la mutilació genital femenina, la preferencia
del fill másele, el matrimoni a poca edat, la violencia relacionada amb el dot i cástigs
com la lapidació o el fuetajament sota liéis religloses o consuetudináries; (2) violencia en
la comunitat: violado i atac sexual, assajament sexual en el treball, en les institucions
educatives i en qualsevol part, la prostitució forcosa; traficar amb la prostitució o el treball
doméstic, la violencia contra les treballadores immigrants; la pornografía lligada a la
violencia contra la dona; i (3) violencia perpetrada o permesa per l'Estat: la violencia
.durant la custodia, incloent la violado i altres atacs sexuals i pallisses; la violencia contra la
dona en situacions de conflicte armat; i la violencia contra les dones refugiades o
desplacades interiorment.
65 Les pedrés angulars d'aquest impuls van ser una serie de conferencies mundials i de
reunions cimera sobre diversos aspectes de desenvolupament: la Conferencia de les
Nacions Unides sobre Medí Ambient i Desenvolupament (1992); la Conferencia Mundial
sobre Drets Humans (1993); la Conferencia Internacional sobre Poblado i
Desenvolupament (1994); la Cimera Mundial peí Desenvolupament Social (1995); la
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en les diferents Conferencies I Trobades que es van anar realitzant

normalment sorgia una plataforma o pía d'acció en els que els temes

relatius al progrés de la dona estaven clarament presents.

També és ¡mportant ressaltar la realítzació de les Conferencies

Mundials de Dones, que es van iniciar a resultes de la declarado de l'Any

Internacional de la Dona com mecanisme per aconseguir la implicado

de la globalitat de la societat en promoure la igualtat entre homes i

dones, i per reconéixer el paper vital de la dona en els esforcos de

desenvolupament, nacionals i internacionals, En aqüestes Conferencies hi

participen els Governs, les ONGs i particulars. La primera es va realitzar a

la ciutat de Méxic (1975), i en posterioritat s'han celebrat a

Copenhaguen (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995) i Nova York (2000).

Si ens centrem en el contingut de les accions realitzades i els

progressos obtinguts en aquesta lluita per fer desaparéixer les

discriminacions existents contra les dones, a nivell internacional, podem

observar la presencia de dues grans etapes. La gran majoria de les

activitats que, en un primer moment es van realitzar es va centrar en la

qüestió del desenvolupament económic, el que s'ha denominat Women

in Development (WID)( HAFNER-BURTON i POLLACK 2001:13), Quan en la

Quarta Conferencia Mundial de Dones, a Beijing, s'accepta, de forma

explícita, per part deis Estat membres de I'ONU, la transversalitat del

genere com objectiu formal i com a principi a partir del qual s'analitzaran

totes polítiques nacionals i internacionals60, podem considerar que es pren

consciéncia que l'enfocament anterior (WID) s'ha esgotat i es comenca

una nova etapa, coneguda com Gender and Deveiopment (GAD). Es

planteja un nou modeí amb la voluntat de treure a les dones del 'gueto

del WID' i introduir la transversalitaf7 en el concepte i en el procés de

Quarta Conferencia Mundial de les Dones (1995); la Segona Conferencia de les Nacions
Unides sobre Assentaments Humans (1996) i la Cimera Mundial sobre Alimentació (1997).

66 Es va apostar per ser una Plataforma d'acció (Platform for Action), i un deis elements
mes ¡mportants i novedosos d'aquesta Plataforma va ser la proposta d'introduir la
transversalitaí del genere en el procés de creació de polítiques tant en I'ONU com per
part deis Estats signataris «de manera que, abans que siguin preses les decisions, s'ha de
fer una análisi sobre els seus efectes sobre les dones i els homes. respectivament».

67 Els prlmers exemples del llenguatge de la transversalitat es poden trobar en la creació
de I'UNIFEM, L'Agéncia per les dones de les Nacions Unides, que tenia el mandat específic
de promoure la transversalitat de les qüestions de genere a través de tot l'ampli ventall
d'activitats de I'ONU. I un exempíe encara mes explícit és el parágraf 114 de Nairobi
Forward Looking Strategies; «La participado efectiva de les dones en el desenvolupament

84



desenvolupament internacional (JAHAN 1995) (HAFNER-BURTON i POLLACK,

2001: 11 i 12).

En aquest moment concret trobem un punt d'inflexió que és

essencial en l'estudi de les polítiques de genere. Encara que el

compromís deis Estats amb aquest nou enfocament es produeix a Beijing,

el moinstreaming de genere, com concepte nou, va aparéixer per

primera vegada en textos internacionals que es van realitzar després de

la Tercera Conferencia Mundial de Nacions Unides sobre dones (Nairobi,

1985), en refació amb el debat dins de la Comissló de I'ONU sobre la

Condició de la Dona (CSW) en relació al paper de les dones en el

desenvolupament.

En termes conceptuáis, aquest canvi va ser, freqüentment

denominat com el canvi des del WID al GAD: «Mentre WID identifico o

les dones com un grup d'interés separat o especial, GAD identifico el

genere com una parí integrant d'uno estrotégio de desenvolupament.

Soto lo perspectiva del GAD la situado de ¡es dones no s'onalitza de

formo independent sino en relació a la deis homes» (Banc

Mundial 1998:3).

Taula comparativa entre el model WID i el model GAD

Descripció

Aproximado

Centre d'interés

Problema

Objectiu

Women in Development

Una aproximado en que les
dones son l'objecte de la
política

Dones

L'exclusió de íes dones
(meitat deis recursos
productius) del procés de
desenvolupament.

Integrar a les dones dins del
procés de
desenvolupament

Integrar a les dones dins del

Gender and Development

Una aproximació de
desenvolupament

Relacions entre homes i
dones

Relacions desiguals de
poder (rics i pobres, dones i
homes) que dificulta un
desenvotupament i una
participado equitativa.

Equitat, desenvolupament
sostenible amb ambdós,
homes i dones com
decisión mokers

Donar poder ais

haurío de ser integrada en la formulado i la implementació deis programes i projectes
transversals, i no hauria de ser recolada només en els plons a petita escala o en els
projectes transitoris relaclonats amb les dones» (PIETILA i VICKERS 1990: 60).
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Solució

Estratégies

procés de
desenvolupament

Projectes de Dones

Integrar components/
elements de Dones en els
projectes.

Incrementar la productivitat
de les dones

Incrementar els ingressos de
les dones

Incrementar l'habilitat de
les dones per teñir cura.

desovantatjats i a les
dones: transformar les
relacions desiguals.

Identitat/Dirigir-se a
necessitats practiques
determinades pels homes i
les dones per millorar les
seves condicions. Al mateix
temps, adrecar-se ais
interessos estratégies de les
dones i deis pobres a través
d'un desenvolupament
centrat en la gent.

Font: Banc Mundial. 1998:6a: HAFNER-BURTON i POLLACK2001: 13

L'EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN LA UNIÓ EUROPEA

Aquesta preocupació per la lluita contra les desigualtats que

afecten, principalment a les dones també ha estat ámpliament

introduida en l'agenda política europea. Encara que és importan! no

oblidar que, no va ser ¡'existencia d'un desig per assolir la igualtat entre

sexes la causa inicial que va produir la seva inclusió, sino la volunta!

d'assegurar una competencia justa entre els Estats membres (HOSKYNS,

1996: 45). La Comunitat Europea va comencar a actuar en aquesta

materia perqué volia evitar que cap Estat membre es pogués beneficiar

del fet de pagar salaris mes baixos a les dones en relació ais homes,

podent ser així mes competitiu, a nivell comparat. La pressió per realitzar

aquesta actuació legislativa va provenir de Franca, país que en la seva

constitució de 1946 ja havia introduit el principi a"Igualtat salarial i que

volia que els altres estats seguissin el seu exemple, perqué en el cas

contrari aixó li suposava un desavantatge competitiu degut ais alts costos

laboráis (HOSKYNS, 1996: 54-55).

Tot i la manca de compromís polític en els seus orígens, l'ambient

poíític (aparició de la segona onada de feminisme) i social

(desenvolupament de les condicions socio-económiques que

condueixen a l'emancipació de la dona) existent durant els primers anys,

en que la CEE s'interessa per la igualtat entre sexes, va ajudar a la

realització d'actuacions I a la conscienciació de la seva necessitat.

Progressivament, les institucions comunitáries van anar ampliant el

seu camp d'actuació i van anar cobrint altres aspectes relacionats amb
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l'activitat económica de les dones68, produint-se una implicado cada

vegada mes gran per part de la Comunitat Europea amb la igualtat

d'oportunitats. Es va passar de realitzar mesures aiilades a favor de les

dones a un plantejament mes integrador. Aquesta evolució es pot

observar en la trajectória establerta pels diferents Programes d'Acció

Comunitaria per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homesw que

s'han aprovat, en els que també es pot observar l'evolució del concepte

d'igualtat perseguit a nivell europeu.

La Comunitat Europea assumeix, a partir del Primer Programa

d'Acció Comunitaria per a la Igualtat d'Oportunitats70 (1982-1985), el

68 En els anys 60 la Comissió ja comenca a organitzar estudis i conferencies, i a fer
recomanacions en els treballs relacionats amb l'article 119 del tractat CEE, que es refereix
a equal pay. En el Programa a"Actuado Social de la Comunitat de 1974, la
implementació del príncipi d'igualtat de pagament va- ser una de les actuacions
prioritáries. Durant el 1970, el centre d'actuació es va ampliar i també s'actua per la
igualtat en l'accés a l'ocupació, formado, condicions laboráis i seguretat social. Des de
1977, la Fundacio Social Europea (ESF) va ser utilitzada per donar suport a la formado de
les dones mes grans de 25 anys. En aquesta voluntat de millorar la situació de les dones
treballadores el Consell va aprovar tres directives que van constituir el marc básic per
l'acció comunitaria: (1) Directiva del Consell 75/117/CEE, de 10 de febrer de 1975, relativa
a ¡'aproximado de les legislacions deis Estats membres que es referelxin a l'aplicació del
principi d'igualtat de retribució entre els treballadors masculins i femenins, (2) Directiva del
Consell 76/207/CEE, de 9 de febrer de 1976, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de
tráete entre homes i dones en el que es refereix a l'accés a l'ocupació, a la formació i a
la promoció professional, i les condicions de treball. (3) Directiva del Consell 79/7/CEE, de
19 de desembre de 1978, relativa a l'aplicació progressiva del principi d'igualtat de tráete
entre homes i dones en materia de seguretat social. En els anys 80, diversos Programes
d'Acció Comunitaria van recolzar l'lntercanvl d'informació i experiencia a través de la
promoció d'activitats internacionals. La Comissió va monotoritzar la situació, ¡niciant la
recerca, i reaützant actuacions contra els governs individuáis a través del Tribunal Europeu
de Justicia (ECJ).
w Aquests Programes s'elaboren en la divisió corresponent de la Comissió Europea i es
presenta, conjuntament amb una proposta pressupostaría, al Consell de Ministres de la UE
perqué l'aprovi. Durant el període de negociació es teñen en compte opinions molt
diverses, i és probable que el Comité competent de! Parlament Europeu exercelxi alguna
influencia. Com diu Hoskyns «els programes d'accíó per la igualtat d'Oportunitats poden
interpretarse, per tant, com acords curosament elaboráis, per un costal dins de la
Comissió i, pert'altre, entre les ínstitucions europees i els Estats membres» (2001: 71).
70 Les actuacions mes importants que s'han realitzat a resultes del primer Programa segons
estableix el Segon Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en la seva presentada son la
Resolució del Consell, de 12 de jullol de 1982, respecte a la promoció de la igualtat
d'Oportunitats per a les dones (OJ C 18ó, de 21 de Jullol de 1982); la Resolució del Conseü,
de 7 de juny de 1984, relativa a les accions dirigides a combatre l'atur femení (OJ C 161,
21 de juny de 1984); la Recomanació del Consell en la promoció de l'acció positiva a
favor de les dones (OJ L 331, de 19de desembre de 1984); la Resolució de la Trobada del
Consell de Ministres d'Educació dins del Consell que conté un programa d'actuació per a
la igualtat d'Oportunitats pels nois i les noies en materia d'educació (OJ C 166, de 5 de
juliol de 1985); la Resolució del Consell respecte a les mesures de formació vocacionals
relacionades amb les noves tecnologies de la informado (OJ C loó, de 25 de juny de
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compromís d'actuar perqué millori la situado de les dones i de realitzar

estratégies per a la promoció de la igualíat d'oportunitats. S'especifiquen

dos objectius principáis, reforcar els drets individuáis de les dones ¡ portar

a la práctica el principi d'igualtat davant (a llei. Es considera que els

programes d'acció positiva son un bon instrument per capacitar a les

dones perqué puguin superar la seva situació de desavantatge respecte

ais homes, i per aconseguir una estructura mes igualitaria en les

responsabilitats famüiars. És important teñir present per entendre l'inici

d'aquestes actuacions l'important paper actiu que en els anys 80 van

jugar els grups de pressió de dones71 en aquest nou camíque s'obre.

La realitat després de la implementació de les mesures previstes va

evidenciar que assegurar una igualtat formal a través de la realització de

normes jurídiques sobre igualtat de tráete era insuficient, i que era

necessari elaborar polítiques paral-leles dirigides a compensar els efectes

discriminatoris del mercat i de les actituds socials dominants extstents

sobre les dones, que no desapareixen amb el reconeixement de la

igualtat formal. Aquesta constatació será la base deis objectius i mesures

proposades en el segon i tercer Programa d'Acció Comunitaria per a la

igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

El Segon Programa72 (198Ó-1990) va coincidir en un moment de

revifament de la CEE i de la seva política social (GEYER, 2001:118). En el

1983); la Resolució del Consell respecte a les polítiques de formado vocacional de la CE
en els anys 80 (OJ C 193, de 20 de juliol de 1983); la Resolució de la trabada del Consell de
Ministres d'educació dins del Consell de mesures relacionades amb la introdúcelo de les
noves tecnologies de la informado en educació (OJ C 156, de 24 de setembre de 1983); i
la Resolució del Consell i deis Ministres d'educació, reunits en el sí del Consell, de 3 de juny
de 1985, que contempla un programa d'acció sobre la igualtat d'oportunitats (DO n° C
166 de 5 de juliol de 1985, p. 1).

71 El 1981 la Comissió constitueix un «Advisory Committee on Equal Opportunities for
Women and Men», amb dos representante de cada Estat membre. El 1983 es forma «The
European Network of Women» (ENOW), es vol proporcionar un fórum a les organitzacions
de dones no governamentals. El Parlament Europeu l'any 1981, va crear ad hoc, en el seu
si, «Standing Committee on Women's Rights» per revisar la situació de les dones a la
Comunitat, que es converteix després de les eleccions de 1984, en un comité permanent
del Parlament Europeu, amb competencia per monotoritzar les directives existents i buscar
les vies d'estendre la legislado europea sobre la igualtat d'oportunitats, mentre també
s'encarrega de l'impacte que decisions polítiques realitzades en altres ámbits teñen sobre
les dones (HANTRAIS, 2000: 114).

72 Dins del període d'implementació d'aquest segon programa el 1986 es van
desenvolupar dues polítiques directament derivades del Primer Programa d'Actuació: la
Directiva 86/378/CEE del ConseN, de 24 de juliol de 1986, relativa a l'aplicació del principi
d'igualtat de tráete entre homes i dones en els régims professlonals de seguretat social
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seu preámbul especifica la percepció de la necessitat de continuar

actuant, sobretot per adaptar l'objectiu de la igualtat de tráete ais nous

canvis sociais i económics que s'estan produint73. Si el primer Programa es

centrava en desenvolupar una estructura legal el segon aposta per

l'acció positiva. La Comunltat Europea, a través d'aquest programa,

busca la consolidado deis drets legáis deis individus (la ¡ndividualització

deis drets com a garantía per les dones i com mecanisme d'eliminqció de

la discriminació indirecta) i la promoció de l'actuació positiva per superar

les barreres no legáis que existeixen per aconseguir una auténtica igualtat

d'oportunitats. Les actuacions concretes que es proposen, tant a nivell

comunitari com estatal, es centren en el mercat laboral, en la familia

(afavorir un model mes igualitari de responsabilitats familiars,

proporcionant servéis de cura i revisant les infrastructures sociais) i en les

polftiques educatives i de formació. S'especifica que aquest segon

programa busca trobar la manera d'incorporar la igualtat d'oportunitats,

en termes concrets, en la vida social i cultural i es ressalta l'important

paper que el diáleg social juga en aquest procés.

El Tercer Programa7" (1991-1994) inicia el camí cap a una nova

estrategia respecte a les polítiques d'igualtat d'oportunitats. Es important

(DOCE n°L 225 de 12 de julio! de 1986, p. 40); i la Directiva 86/613/CEE del Consell, d ' l l de
desembre de 1986, relativa a l'aplicacló del principl d'igualtat de tráete entre homes i
dones que exerceixin una activitat autónoma, incloses les activitats agrícoles, així com
sobre la proteccíó de la maternitat (DO n° 359 de 19 de desembre de 1986, p. 56); Seguínt
ja les directrius del segon Programa es van realitzar les següents actuacions: Segona
Resolució del Consell, de 24 de juliol de 1986, relativa al foment de la igualtat
d'oportunitats per dones (DO n° C 203 de 12 de juliol de 198ó, p, 2); Resolució del Consell,
de 16 de desembre de 1988, sobre la reintegrado professional i la integrado professlonal
tardona de las dones (DO n° C 333 de 28 de desembre de 1988, p. .1); Resolució del
Consell, de 29 de maig de 1990, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de
l'home en el treball (DO n° C 157 de 27 de juny de 1990, p. 3).
73 La Comissió diu en les conclusions del Programa per a la igualtat d'oportunitats per les
dones 1986-90. Comunicació de la Comissió al Consell transmesa el 20 de desembre de
1985. Butlletí de les Comunitats Europees. Suplement 3/86, que «La Comunitat ha
acceptat el canvia d'una 'Europa de la gent' (People's Europe,): la promoció de la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones és un deis camins per realitzar aquest canvi».

" El Tercer programa d'Actuació Comunitaria per a la igualtat d'oportunitats entre homes
i dones que cobreix el període de 1991 a 1995, va ser adoptat per la Comissió del 17
d'octubre de 1990 i ratificat peí Consell el 21 de maig de 1991 (COM (90) 449). En el
perfode de 1991 a 1995 les principáis actuacions que es van realitzar son les següents: es
va aprovar la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d'octubre de 1992, relativa a
l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de
la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactancia (DO n" L
348 de 28 de novembre de 1992, p. 1). La Resolució del Consell dirigida a protegir la
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teñir en compte l'existéncia de canvis en el context europeu, que

d'alguna manera o altra influeixen en el plantejament d'aquest nou

enfocament: el projecte del Mercat Únic, la implementació de la Carta

Comunitaria deis Drets Socials Fonamentals deis Trebailadors i les activitats

prévies que la Comunitat ha realitzat en el camp de la ¡gualtat

d'oportunitats. En aquest moment la Comissió va comencar a mobilitzar

la participado i la pressió política de les organitzacions de dones per tot

Europa, i va desenvolupar xarxes transnacionals d'expertes feministes75.

Les innovacions mes importants que s'observen en aquest programa

respecte a les propostes per a la igualtat d'oportunltats que s'havien

realitzat amb anterioritat en l'ámbit europeu, son les següents. En primer

lloc es interessant veure com es tracta el mercat laboral, l'interés ja no es

centra, tan sois, en fomentar la introdúcelo de la dona al mercat de

treball, si no en quines condicions í amb quines garanties (equal pay for

work of equal valué), es planteja la qüestió de la qualitat en l'ocupació

de la dona. En segon lloc, s'introdueix la idea de que l'estatus, la situació

de les dones en la societat és una qüestió que afecta a la igualtat i per

tant se li ha de prestar atenció i s'hi ha d'intervenir. I en tercer íloc,

s'introdueix el concepte de 'mainstreaming' de genere, que ens planteja

una aproximació integrada, que consisteix en «considerar les polftiques

d"igualtat com una part integral de les polítiques estructuráis i

económiques de la Comunitat i promoure la total participado de les

dones en la vida social i económica» (Cox 1993: 5ó). L'objectiu perseguit

amb aquest nou plantejament no és la creació d'una nova legislado,

sino que a través de la transversalitat s'inicii una campanya d'integració

del genere en totes les polítiques i actuacions comunitáries. Es tracta de

generar polítiques degenere sense crear noves polítiques.

digniíaí deis homes i les dones en el trébol! (Resolució 90/C 157/02). La Recomanació de
la Comissió sobre el Codi de practiques (92/131/EEC) (Comissió, 1996b: 253). La primera
Recomanació del Consell, de 31 de marc de 1992, sobre la cura deis nens i les nenes
(92/241/EEC) (DO n° L 123 de 8 de maig de 1992, p.ló). La Recomanació de la Comissió
sobre la participado equilibrada entre homes i dones en la presa de decisions (COM (95)
593), acceptada peí Consell el 1996 (96/694/EC). I la Resolució del Consell, de 22 de juny
de 1994, relativa a la promoció de la igualtat d'oportunitats per homes i dones mitjancant
l'acciódels Fons Estructuráis (DO n° C 231 de 20 d'agost de 1994, p. 1).
75 El 1990 la Comissió conjuntament amb la Comissió de Drets de la Dona del Parlament
Europeu va impulsar la fundació del Lobby Europeu de Dones, que amb suport financer
de la Comissió, ha jugat un paper important en ¡ntroduir les qüestions relacionades amb
les dones en l'agenda política comunitaria (HANtRAis, 2000:114 i ROSSILU 2001; 28)
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El Quart Programa76(l996-2000) aprofundeix en l'aproximació

transversal de genere, que es converteíx en el seu eíx vertebrador77. Ho

podem veure ciarament en l'article 1 de la decisió del Conseíl de 17 de

novembre de 1995, quan ens diu que el programa té per objecte el

«foment de la integració de la dimensió de la igualtat d'oporfunitats de

dones i homes en 1'elaboració, aplicado i seguiment de totes les

polftiques, mesures i accions reaiitzades a nivel! comunitarí, nacional

regional i local». També estableix que les mesures que es realitzin han de

teñir en compte els canvls socials i económics que s'estan produint,

remarcant de forma especial els canvis experimentats per les estructures

familiars, els papers femenins i masculins en la societat, l'organització de

la vida laboral i la composició demográfica de la societat. Aquest
i

programa aposta, de forma preferent, per la introducció de la ¡
transversalitat de genere dins de les polftiques comunitáries per

aconseguir els següents objectius, la integració de la igualtat

d'oportunitats en una economía canviant; la reconciliació de la vida

familiar i laboral pels homes i les dones; la promoció de la participado ' ¡

equilibrada d'homes i dones en la presa de decisions polftiques i '

74 En termes de legislado, durant el període de! Quart Programa han estat adoptades les '
següents polítiques: The 1997 Atypical Workers, la Directiva 96/34/CE del Consell, de 3 de • I
juny de 1996, relativa a l'acord marc sobre permís parental conclós per la UNICE, el CEEP ¡ |
la CES. Modificada per la directiva 97/75/CE del Consell de 15 de desembre de 1997; la ,
comunicacio de la Comissió, de 21 de febrer de 1996, «integrar la igualtat d'oportunitats |
entre els dones i els homes en el conjunt de ies polítiques i accions comunitáries»; la j
Directiva 97/80(CE del Consell, de 15 de desembre de 1997, relativa a la cárrega de la
prova en els casos de discriminació basada en el sexe, Modificada per la Directiva i
98/52/CE del Consell, de 13 de juliol de 1998; el Reglament (CE) n° 2836/98 del Consell, de i
22 de desembre de 1998, sobre la integració de les qüestions de genere en la cooperació :
peí desenvolupamení (DO L 354 de 30 de desembre de 1998), A mes, tots els principáis • j
progressos que s'han realitzat en polítiques socials de la UE i on inclourem els avéneos en ¡
termes d'igualtat d'oportunitats entre sexes, son recollits en el Tractat de Maastricht, en el ¡
Ulbre Verd, en el Llibre Blanc, en el Programa d'Acció Social (1995-1997), en el Tractat
d'Amsterdam i en el Programa d'Actuació Social 1998-2000, en tots ells es pot observar ¡
com s'han anaf incloent components de la transversalitat de genere (GEYER, 2001: 118). ¡

77 Tot i que podem afirmar l'existéncia d'actuacions anteriors amb aquesta orientació, el !
reconeixement formal del compromís amb el gender mainstreoming en la política ¡
europea el rrobem en la Comunicacio de la Comissió "Integrar la igualtat d'oportunitats •'
entre homes i dones en el conjunt de les polítiques i accions comúnitáries" COM (96)67 !
fina!, de 21.2.1996. En aquesta Comunicacio es considera que la integració del genere . i
consisteix en la integració sistemática de les respectives condicions, prioritats i necessitats ¡
de dones i homes en totes les polítiques, a fi de promoure la igualtat entre ambdós sexes i
mobiützar específicament totes les polítiques i mesures generáis per aconseguir la Igualtat,
tenint en compte de manera activa i oberta, en la fase de planificado els seus efectes en '
les situacions de les dones i els homes a l'executar i supervisar els programes.
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econórmiques; i l'habilitació de la gent per exercir els seus drets per a la

igualtat d'oportunitats. El Consell78 afirma que tot i la feina feta en aquest

camp, continúen existint desigualtats, sobretot respecte a l'ocupació de

les dones i a la remunerado del seu treball.

El Cinqué Programa79 (2001-2005) aposta per fer operatiu i

consolidar l'enfocament de la 'transversalitat de genere' que va ser

adoptat oficialment per la Comissió el 1996. Es tracta de realitzar una

intervenció activa (integracio del factor d'igualtat en totes les polítiques

comunitáries destinades a promoure la igualtat entre homes i dones)

sense abandonar la intervenció reactiva (accions especifiques, aplicació

de mesures concretes destinades a miliorar la situació de les dones a la

societat), és el que la Comissió denomina 'estrategia global en pro de la

igualtat'. S'estableix, de forma explícita, que la Comunitat no prosseguirá

les activitats que per les seves característiques o les seves dimensions es

puguin dur a terme millor a escala nacional, regional o local. Es configura

7fl En la proposta de decisió del Consell relativa al Quart Programa d'acció comunitaria a
mig termini per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (1996-2000) (D.O. C 306 de
17.11.95, p.0002).
79 Comissió de la Comunitat Europea. BrusseUes, COM (2000) 335 final, de 7.6.2000.
2000/0143 (CNS) Comunicado de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité
Económic i Social i al Comité de les Regions. Cap a una estrategia marc comunitaria
sobre la igualtat entre homes i dones (2001-2005). Com exemples d'aquesta transversa I itat
en aquest periode podem destacar els següents: La Directiva 2000/78 CE del Consell de
27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de
tráete en Templeo" I l'ocupació; la Directiva 2000/43 CE de 29 de juny de 2000, relativa
a l'aplicacíó del principi d'igualtat de tráete de les persones independentment del seu
origen racial o étnic (DOCE L 180/22 de 19 de juliol de 2000); la Decisió del Consell de 27
de novembre de 2000 per la que s'estableix un Programa d'Acció Comunitari per la Iluita
contra la discriminado (2001/2006) (DOCE L 303/23 de 2 de desembre de 2000); la
Resolució del Consell de Ministres de Treball i Assumptes Socials, reunits en el si del Consell
de 29 de juny de 2000 relativa a la participado equilibrada d'homes i dones en l'activitat
professional i en la vida familiar; La Decisió de la Comissió de 19 de juny de 2000 relativa a
l'equilibri entre homes I dones en els comités i els grups d'experts creáis per la Comissió
(DOCE L 154/34 de 27de juny de 2000); la Comunicado de la Comissió de 7 de juliol de
2000 ais Estats membres sobre la Decisió de la Comissió relativa a i'equiübri entre homes i
dones en els comités i en els grups d'experts creáis per la Comissió (DOCE C 203/4 de 18
de juliol de 2000); la Comunicado de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu, de 21
de juny de 2001 sobre el Programa d'acció per la integracio del factor genere en la
cooperació de la Comunitat al desenvolupament (COM (2001) 295 final); la Decisió marc
2002/629/JAI del Consell de 19 de juliol de 2002 relativa a la Iluita contra la trata de sers
humans (DOCE L 203 de 1 d'agost de 2002); I el Dictamen del Comité Económic i Social
Europeu sobre la "proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell per la que
s'estableix una segona fase d'un Programa d'Acció Comunitaria (2004-2008) per prevenir
la violencia exercida sobre els nens, els joves i les dones i per protegir a les victimes i grups
de risc (programa Daphne)" (COM (2003) 54 final) DOCE C 208. del 3 de setembre de
2003.
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una estrategia mará en la que s'estableix que totes les iniciatives

comunitáríes en pro de la igualtat estaran explícitament relacionades

amb algún deis següents ámbits d'intervencló: vida económica, igual

participado i representació, drets socials, vida civil i rols i estereotips

establerts en fundó.del sexe, Els objectius que es volen aconseguir a

través de les noves propostes, d'actuació son: 1) promoure la igualtat

entre homes i dones en la vida económica; 2) fomentar una igual

participado i representació; 3) Promoure la igualtat d'accés i el pie gaudi

deis drets socials per les dones i els homes; 4) Promoure la igualtat entre

homes ¡ dones en la vida civil; i 5) Promoure el canvl deis rols i estereotips

establerts en funció del sexe.

És important observar la presa de consciéncia qué es manifesta en

aquest cinqué programa sobre ['existencia de determináis problemes

que transcendeixen la simple introduccio de les dones en el mercat de

treball80. La Comissió ressalta la transcendencia deis drets socials,

consideráis els piíars de les societats democrátiques, i exposa les

dificultats en l'accés que moltes dones sofreixea ja siguí perqué alguns

drets es basen en un model, en principi ja superat que considera a

l'home com el suport económic de la familia o perqué no teñen en

compte que son principdiment les dones les que han de conciliar la vida

familiar i la vida professional (interrupcions de la carrera, trebali a temps

parcial, falta d'educactó i formació). Aqüestes consideracions o manca

de sensibilitat es tradueix en concrets sistemes de protecció social sent, al

mateix temps una de les causes de la feminització de la pobresa a la UE.

També es ressalta el fet que s'hauria de prestar una especial atenció a

aquelles dones que están subjectes a múltiples discriminacions (les dones

immigrants, les dones discapacitades, les dones d'edat avancada, les

dones que es troben en situació de risc d'exclusió social etc.) o que es

veuen afrontades a la violencia o a I'explotado sexual. I el pes que, en

tota aquesta configuració, encara teñen les imatges i els estereotips

tradicional, que mitjancant l'educació, la formació,. els mitjans de

60 El Consell Europeu de Lisboa (23 i 24 de marc de 2000) va instar a la Comissió i ais Estat
membres a aprofundir en fots els aspecíes de la igualtat d'oportunitats, incloses la
reducció de la segregado en el treball i la conciliació del íreball i la vida familiar,
concretament establint noves referéncies per una millor assisténcia a la infancia. Aqüestes
intencions s'han traduít en " L'estratégia de Lisboa - Fer realitat el canvi" BrusseHes, 15 de
gener de 2002 (COM (2002) 14 final).
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comunicado, la cultura i la ciencia es mantenen i reprodueixen, traduint-

se en determináis comportaments, actituds, normes i valors socials

discriminatoria.

De la trajectória seguida per la Comunitat Europea en les

propostes polítiques per a la igualtat droportunitats, podem observar

l'existéncia de canvis en els objectius i en el compromís que s'assumeix

per a la seva realització. L'aparició de la gestió transversal del genere és

un punt d'inflexió essencial en aquesta trajectória, que s'ha anat

consolidant des del primer moment en que la comunitat internacional va

adoptar una política de gender moinstreaming a Beijing81 fins que el

Tractat d'Amsterdam82 (1997) sitúa el capítol social en el eos principal del

tractat i enforteix el fonament juridic de l'acció comunitaria a favor de la

igualtat entre dones i homes, es a dir, se li atorga finalment base legal. El

Tractat d'Amsterdam, en els articles 2 i 3 estableix formalment el

compromís de la Comunitat amb la integrado del factor igualtat en el

conjunt de les polítiques, declarant que la igualtat entre dones i homes és

una tasca específica de la Comunitat, així com un objectiu horitzontal

que afecta a tots les tasques comunitáries. Senyala, al mateix temps, que

l'acció positiva és un mitjá legítim per aconseguir aquest objectiu.

Aquesta aposta es mantinguda en el Tractat de Nica, que completa les

reformes introduint dins del títol de Disposicions Socials, ('ampliado de les

competéncies de la comunitat. En el mateix Consell de Nica es va

81 Com senyala la Comunicado de la Comissió al Consell i al Parlament "Programa
d'acció per a la integrado del factor genere en la cooperació de la Comunitat al
desenvolupament" COM (2001) 295 final de 21.6.2001.

" En el Tractat d'Amsterdam entra en vigor M de maig de 1999 podem observar aquesta
aposta per la transversalitat de genere en dtferents elements: es realitza una nova
redacció de l'article que parla de la igualtat (art.141), que implica un esforc a favor de la
igualtat de tráete entre homes i dones i de la ¡gualtat d'oportunitats, ja que l'antic art. 119
es limítava a les qüestions relatives a la igualtat de remunerado entre els dos sexes per un
mateix treball. També s'introdueix un nou article (art. 13) que dona al Consell autoritat per
actuar per combatre la discriminado, incloent la que es base en el sexe i s'amplia l'article
118 per incorporar mesures dirigides a integrar «les persones excloses del mercat de
treball» i «la igualtat entre homes i dones en les oportunitats en el mercat laboral i el
tracíament en el treball» (art. 137). Per una altra banda, s'estableix en el nou títol Vil del
Tractat de la UE que el Consell dibuixará anualment les línies que guiaran l'ocupació
anual, senr el reforcament de les polítiques d'igualtat d'oportunitats un deis pilar
d'aquesta guia a partir de l'any 1998. El Tractat també ressalta la necessitat de realitzar
mesures per capacitar ais homes i a les dones que puguin reconciliar treball i vida familiar,
referint-se ais permisos pareníals, treball a temps parcial, flexibilitat laboral i servéis dirigits
ais infants, de la mateixa manera que facilitáis per retornar al treball (HANTRAIS 2000: 117-
118).
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aprovar I'Agenda Social Europea (2001-2005)83, que ofereix el marc

necessari per realitzar tant les iniciatives que es deriven del Tractat

d'Amsterdam com el calendan de reformes acordat peí Consell Europeu

de Lisboa. Entre els indicadors que s'utilitzaran per avaluar el procés i la

implementacíó de l'Agenda (presentáis per primera vegada a Estocolm

el 2001) s'estableix «promoure la igualtat entre homes i dones», al mateix

temps que s'afirma que aquesta s'haurá d'aconseguir mltjancant el

foment de la igualtat entre ambdós sexes de manera transversal en la

totalitat de l'Agenda Social, estrategia que haurá de ser

complementada amb una serie -de mesures especifiques relatives a

l'accés de la dona en la presa de decisions, el reforc deis drets en

materia d'igualtat i d'articulació entre vida professional i vida familiar.

Podem observar com aquesta aposta per la transversalitat de

genere es reflecteix en la formulació de djferents polítiques i en la creado

de mecanismes de suport per la seva implementació. Com a

conseqüéncia de la seva formulació s'ha creat una nova estructura

liderada peí grup de Comissaris per a la igualtat d'oportunitats amb vistes

d'incorporar sistemáticament la dimensió de la igualtat en totes les

polítiques i accions comunitáries (HANTRAIS, 2000: 124). Cada Direcció

General és responsable de la integració de la igualtat d'oportunitats en

els seus ámbits de competencia (s'han creat els " observatoris de

genere"), i el conjunt del procés compta amb el recolzament d'una

estructura de col-laboració interserveis (creada el 1995) composada per

funcionaris d'alt nivell. Amb aquest mateix objectiu s'ha nomenat un

funcionan de la transversalitat en cada unitat.

Aquesta transversalitat també la podem observar en l'adopció i

aplicacio de les resolucions del Consell sobre la integració de la igualtat

d'oportunitats en els fons estructuráis europeus34 i en el desenvolupament

de la cooperació. En la mateixa línia trobem el Programa d'Acció Social

83 Agenda Social Europea (2001/C 157/02) DOCE de 30 de maig de 2001.
M La Resolució del Consell sobre la integració de la igualtat d'oportuniíats entre homes ¡
dones en els Fons Estructuráis (Resolució del Consell de 2 de desembre de 1996 {96/C
38ó/l}) insta a la Comissió i ais Estáis membres a portar a terme un esforc continu, profund
i decidit per incorporar el principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones a totes les
operacions recolzades pels fons estructuráis.
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1998-200085, les Directrius polftiques per les polítlques d'ocupado deis

Estáis membres aprovades peí Conseíl86 (des de 1997), les directius marc

deis Fons Social europeu87 (des de 1993), el Uibre Verd de cooperado per

a una nova organitzacio del treball88 ¡ la Carta deis Drets Fonamentals de

la Unió Europea89.

El Parlament Europeu també ha desenvolupat un paper

instrumental en la consolidació d'aquesta aposta al insistir en una

incorporado mes sistemática de les qüestions d'igualtat en les polítiques

comunitáries. Ha manifestat, en diverses ocasions90, el seu recolzament a

85 El Programa d'Acció Social (1998-2000) COM (98)259 final, resumeix les mesures que
s'han d'adaptar peí desenvolupament futur de la política social europea, que es centra
sobretot en el foment de la igualtat entre dones i homes a través de l'estratégia dual
constituida per mecanisme d'integració i accions especifiques.

86 En les directrius per les polítiques d'ocupació deis Estats membres aprovades peí Consell
(desembre de 1997), la igualtat d'oportunitats d'homes i dones apareix com un deis
quatre pilars básics. El factor igualtat formará també part de l'aplicació i l'avaluació de
resultats deis altres tres pilars.

" El Fons Social Europeu des del 1993 es fonamenta en la Igualtat d'oportunitats entre
dones i homes, prestant una especial atenció ais ámbits en que les dones están
infrarepresentades, a les dones sense qualificacions professionals i a les dones que es
reincorporen al mercat de trebali. En el marc de la proposta de nova reglamentació a
partir del 2000 del Fons Social Europeu está previst que la seva activitat es concentri en
cinc ámbits de la política, entre els que figura millorar la participado de les dones en el
mercat de treball, el desenvolupament de carreres, l'accés a noves oportunitats laboráis i
a la creació d'empreses i la lluita contra la segregado (horitzontai i vertical) en el mercat
de treball. Al mateix temps s'aplicará un plantejament de ltransversalitat' entre totes les
polítiques.

M En el Ilibre Verd de cooperació per una nova organitzacio del treball {COM (97)128 final}
es discuteix la integració d'una perspectiva d'igualtat d'oportunitats i la manera
d'adaptar la ¡nfrastructura social per fomentar una millor conciliació de treball i vida
familiar.

89 La Carta de Drets Fonamentals de la UE proclamada pels Presidents del Consell, del
Parlament i de la Comissió al principi del Consell Europeu de Nica el 7-12-2000 (DO C 364
de 18.12.2000, p.l) estableix el principi de la igualtat de sexes en tots els ámbits i inclou
váries disposicions amb l'objectiu de fomentar la igualtat entre homes i dones.

"° Resolució A4-0251/97 del PE, de 16.9.97, sobre la Comunicació de la Comissió (COM
(96)67 final) " Integrar la igualtat d'oportunitats entre Homes i Dones en el conjunt de les
polítiques i accions comunitáries". En els apartats 7 i 9 recomana crear les estructures de
coordinació adequades per aprofundir en el procés de 'transversaIitat' en els servéis de la
Comissió. En l'apartat 11 es posa de relleu la necessitat d'una estrategia dual. En els
apartats 14, 34 i 45 es menciona la necessitat de directrius per l'avaluació de l'impacte en
funcíó del genere i per assegurar-se de que totes les futures propostes de llei tinguin en
compte la dimensió de genere (avaluado global). I en l'apartat 38 s'especifica la
necessitat de millors estadístiques i dades desagradades per sexe. També en l'informe del
Parlament Europeu FINAL A5-0198/2000, de 13 de julio! de 2000, sobre els informes anuals
de la Comissió " igualtat d'oportunitats per dones i homes en la UE. 1997,1998 i 1999" (COM
(1998)302-C5-0106/1999) (COM (1999)106-C5-0289/2000) (COM (20OO)123-C5-O290/2OO0-
199/2109(COS)), es reconeix la persistencia de desigualtats entre homes I dones, la
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l'aplicació de la 'transversalitat', tant respecte a fes mesures institucionals

com en el que es refereix a la selecció de les árees priorítáries.

L'evolució experimentada en i'ámbit europeu també es veu

reflectida, tot i que d'una forma mes lenta i menys atrevida, en les

propostes realitzades a nivell estatal.

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I EL PRINCIPI D'IGUALTAT

La primera base legal per a la realització de polítiques de genere

en l'Estat Espanyol la trobem en la Constitució espanyola (1978), que

planteja una tripie dimensió del principi d'igualtat, com a valor superior

(art.1.1 CE), com a cláusula d'objectius del poder o igualtat material (art.

9.2 CE), i com a principi d'igualtat o igualtat formal (art. 14 CE).

La importancia de considerar la iguaitat com valor superior91 de

l'ordenament jurídic recau en el fet que, en primer lloc, és un norma

hermanéutica, que s'ha d'incorporar com a finalitat de tota actuació

deis poders públics. I en segon lloc, que qualsevol situació de desigualtat

persistent a l'entrada en vigor de la norma constitucional esdevé

incompatible amb l'ordre de valors que la Constitució com norma

suprema proclama I s'haurá d'eliminar, sempre que s'inicíí el procés

corresponent.

En l'article 9,2 CE92 es realitza el reconeixement de la igualtat

material, real i efectiva com objectiu que els poders públics teñen que

garantir. I l'article 14 CE93 reconeix el principi de la igualtat formal

mttjancant dues clausules que ens revelen la dualitat del seu contingut.

En primer lloc trobem una cláusula específica de discriminació que és on

es mencionen de forma expressa cinc causes de discriminació, respecte

necessitat de continuar actuant en aqüestes al mateix temps que aposta per una
estrategia dual per part de la Comissió i deis Estats memores.

91 Article 1.1 de la Constitució Espanyola: «1. Espanya es constitueíx en un Estat social i
democrátic de Dret, que propugna valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat,
la justicia, la igualtat i el pluralisme polític».

92 Article 9.2 de la Constitució Espanyola (Títol preliminar): «Correspon ais poders públics
promoure les condicions perqué lo llibertat i la igualtat deis individus i deis grups en que
s'integren siguin reals i efectives. Remoure els obstacles que ¡mpedeixin i difícultin la seva
plenitud i facilitar la participado de tots els ciutadans en la vida política, económica,
cultural i social».

n Article 14 de la Constitució Espanyola (Títol I, Capítol II): «els espanyols son iguais davant
la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per rao de naixement, raga, sexe,
religió, opiñió o qualsevol aitra condició o circumstáncia personal o social»
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a les quals es prestará una atenció especial, i entre elles trobem les

diferencies atribulóles al 'sexe' de les persones, i en segon lloc es conclou

l'article amb una cláusula d'obertura que vindria determinada per

l'existéncia de discriminació «per qualsevol altra rao o circumstáncia

personal o social».

El reconeixem d'un principi d'igualtat en general i que es tracti

d'una llista no taxada evita caure en l'error de pensar que la Constitució

es preocupa exclusivament, i que per.tant només actúa sobre unes

causes concretes de discriminació (STC 75/1983, de 3 d'agost, FJ ó). No

obstant, l'opció d'incloure una llista determinada de causes de

discriminació: raca, sexe, religió i opinió, respon a la voluntat de prestar

una major atenció a determinades diferencies históricament molt

arreiades i que han situat.tant per l'acció deis poders públics com per la

práctica social, a sectors de la població en posicions no només

desavantatjoses, si no contráries a la dignitat de la persona que reconeix

l'article 10.1 de la Constitució espanyola94.

L'article 14 CE, com tots i cada un deis preceptes constitucionals,

vincula, en virtut del que ens diu l'art. 9 de la Constitució, a la ciutadania i

a tots els poders públics'5. Aquesta vinculacio suposa, en primer lloc,

l'obligació deis poders púbíics de subjectar la seva actuació a alió

establert en el precepte citat, estant constitucionalment prohibida

quaísevol manifestado en sentit contrari, es a dir, qualsevoi actuació que

es pugui considerar discriminatoria, tenint en compte que no tot tráete

desigual és discriminatori. El principi d'igualtat es converteix, d'aquesta

forma, en un límit real a l'acció deis poders públics, i s'utilitzará per

apreciar la constitucionalitat de la seva actuació. Al mateix temps que,

en segon lloc, obliga a una actuació jurídica positiva, convertint el

principi d'igualtat en un auténtic parámetre interpretatiu per jutjar la

constitucionalitat de l'actuació deis mateixos poders públics.

w SSTC 138/1987, de 16 de juliol, FJ 5; lóá/1988, de 26 de setembre, FJ 2; 145/1991, d' l de
juliol, FJ 2 i 39/2002, de 14 de febrer, FJ 4.
% A mes, en l'article 53.1 CE es realitza una concreció d'aquesta vinculado: «1. Els drets i
Illbertats reconeguts en el Capítol II del present Títol vinculen o tots els poders públics.
Només per llei que en tot cas haurá de respectar el seu contingut essenciai podrá
regularse l'exercici d'oquests drets i llibertots, que es tutelaran d'acord amb el que es
preveu en l'article 161.1.a)».
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La jurisprudencia constitucionalista ha argumentat que no podem

limitar la nostra comprensió de l'article 14 de la Constituctó a una

concepció merament formal que es traduiria en la idea de igualtat "en

la liei", havent d'incorporar en el mateix concepte un contingut valoratiu

material, que fará referencia a la idea d'igualat "en l'aplicació de la llei"

que informa a tota regulació jurídica, inclosa la legislació.

Comencarem analitzant el segon supósit. El principi d'igualtat en la

llei es refereix al contingut de la norma i suposa un auténtic lírmit a la

llibertat normativa del legislador, Estableix que la norma ha de ser

aplicable per igual a fots els que es trobin en la situació descrita en el

supósit de fet de la norma, de manera que no s'introdueixin diferencies

injustes, no raonables o arbitráries entre els subjectes que veuen els seus

drets i els seus deures regulats per aqüestes normes. És a dir, el principi

d'igualtat en la llei impedeix que la norma configuri supósits on es doni un

tractament diferent a persones que, des de qualsevol punt de vista, es

troben en la mateixa situació. El que es vol impedir és la realització de

desigualtats arbitráries per part del fegislador. Son moltes les sentencies

que recolzen aquesta interpretado96.

Si ens centrem en el primer supósit que parla del principi d'igualtat

en l'aplicació de la llei veiem com fa referencia a com s'aplica la norma,

vol assegurar que un mateix órgan no pugui modificar arbitráriament el

sentit de les seves decisions en casos substancialment iguals o que es

pugui aplicar amb notoria desigualtat un mateix precepte a casos iguals i

que sigui el resuítat de motivacions arbitráries. És molt important apreciar,

pero, que no tota diferencia de tráete en l'aplicació de la llei viola el dret

a la igualtat, si no que aquesta es produeix quan existeix una falta

fonamental en el canvi de criteri. El principi d'igualtat en ¡'aplicado de la

llei es de carácter formal, ja que la seva finalitat no és que la llei rebi la

mateixa interpretado, sino evitar que es realitzin pronunciaments arbitraris

per incórrer en una desigualtat no justificada i que ha causat el canvi de

criteri.

La igualtat en la llei, per tant no constitueix un mandat d'igualtat

absoluta, el que ens porta a requerir dos pressupósits perqué es pugui

°*SSTC 63/1988, 73/1988, 148/1990, 121/1991, 2/1992, 28/1993, 85/1993, 163/1993, 192/1994,
etc.
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produir una situació de desigualtat. Per un costat, ens hem de trobar

davant d'un terme de comparado que acrediti la igualtat de supósits i,

per un altre, s'ha d'haver produít un canvi de criteri sense motivació.

El punt en comú deis dos casos, de la igualtat en la llei i en

l'aplicació de la llei és evitar que s'estableixin desigualtats injustificades

en els criterís utilitzats peí legislador o peí jutge per atribuir drets i deures, ja

sigui genéricament o bé, en la seva aplicado individualitzada.

Será essencial poder determinar, per tant, quan es considera que

el tráete desigual está justificat i quan és causa de discriminado. El

Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 22/1981, de 2 de juliol, on

recull la doctrina que ha elaborat al respecte el Tribunal Europeu de Drets

Humans en relació a l'article 14 CEDH, defensa que el principi d'igualtat,

que trobem en la cláusula general d'igualtat de tots els espanyols davant

de la llei, no implica que s'hagi de realitzar sempre un tractament igual

amb abstracció de qualsevol element diferenciador de relleváncia

jurídica. Si no que el Tribunal considera que només es produirá una

infracció del mandat contingut en l'art. 14 CE quan s'introdueixin

diferencies entre situacions que poden considerar-se iguals sense que

s'ofereixi i es posseeixi una justificado objectiva i raonable per aixó. El

principi d'igualtat exigeix que a iguals supósits de fet s'apliquin iguals

conseqüéncies jurídiques i, en conseqüéncia, tmpedeix la utilització

d'elements de diferenciació que es puguin qualificar d'arbitraris o sense

una justificació raonable.

La clau, per tant, residirá en primer lloc, en el judici de raonabilitat i

en els criteris o judicis de valor que es considerin válids per a la seva

realització i que han de ser acceptats de forma general,.el que podríem

resumir com 'que la diferencia de tráete resulti objectivament justificada'.

I en segon lloc en la proporcionalitat entre diferencia i conseqüéncia

jurídica. Es tracta que les conseqüéncies jurídiques que es deriven de la

distinció siguin proporcionáis a la mesura adoptada i a la finalitat

perseguida, de forma que s'evitin resultats excessivament perjudicial o

desmesuráis".

"SSTC 22/1981, de 2 de juliol, FJ 3; 49/1989, de 14 de juliol, FJ 2; 2/1983, de 24 de gener, FJ
4; 23/1984. de 20 de febrer, FJ 6; 209/1987, de 22 de desembre. FJ 3; 209/1988, de 10 de
novembre, FJ6; 20/1991, de 31 de gener, FJ 2; 110/1993, de 25 de maro, FJ 6; 176/1993, de
27 de maig, FJ 2; 340/1993, FJ 4; 117/1998, de 2 de juny, FJ 8 i 39/2002, de 14 de febrer, FJ 4.
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De tot aixó podem concloure que el reconeixement i la garantia

constitucional del principi d'igualtat no ens condueix a l'afirmació que

tota desigualtat constitueix necessáriament una discriminació, sino que,

un tráete diferencial en l'exercici deis drets i llibertats será causa de

discriminació quan no es pugui realitzar una justificació objectiva i

raonable del mateíx, Será, per tant, el judici de raonabilitat el que

determinará l'existéncia d'una violació del principi d'igualtat. El que la

Constitució prohibeix no és l'existéncia d'una desigualtat, sino la falta de

raonabilitat per poder apreciar l'existéncia d'una desigualtat, es a dir,

que la desigualtat en el tráete legal sigui injustificada per no ser raonable.

El problema que hem de resoldre per determinar si ens trobem

davant d'un comportament discriminatori sobre la base del principi

d'igualtat es redueix, per tant. a determinar qué entenem per judici de I

raonabilitaf8. No es tracta de demostrar simplement que l'ordenament

jurídic comporta unes consequencies jurídiques diferents per dues o mes i

persones, sino que el problema consisteix en justificar que aqüestes

consequencies son diferents per ser aixó raonable, el que ens .porta a j

plantejar l'estudi de la desiguaítat en els supósíts de fet, la desigualtat en

les consequencies jurídiques i la relació de proporcionalitat que ha
i

d'existir entre els métodes utilitzats i la finalitat perseguida. ¡

Podem veure la transcendencia que assumeixen els valors (art. 1.1 !

CE i 10.1 CE) .que es consideren rellevants en el moment de realitzar el test ¡

de raonabilitat. Es tracta d'analrrzar quin tráete diferenciat es considera ¡
i

causa de discriminació i quin está justificat i és raonable. Per poder '

resoldre aquesta controversia hem d'entrar a considerar quina finalitat !

persegueix la inclusió del sexe entre els factors específics de discriminació •

constitucionalment proscrita. D'acord amb el Tribunal Constitucional I

aquesta introdúcelo respon a la finalitat de posar fi a la tradicional

postergació de la dona esborrant aquelles «diferencies que \

históricament tant per l'acció deis poders públics com per lo práctico

sociol, l'han col-locat en situoció d'inferioritat en lo vida jurídico i social»

98 ALONSO GARCÍA (1983: 38 i ss.) ha sistematitzat els elemente del judici de raonabüitat
d'acord amb els plantejaments jurisprudenciais existents i exigeix tres requisits per
considerar que ens trobem davant d'una falta de raonabüitat: que existeixi la desigualtat,
que hi hagi moíius per pretendre aquesta ¡gualtat (test de relleváncia) ¡ que no existeixi
una justificació d'aquesta desigualtat (test de raonabilitat)
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(SSTC 128/1987, 241/1988 i 5/1992) i en «posicions no només

desavantatjoses, si no obertament contraríes a la dignitat de la persona

que reconeix l'article 10 de la Constitució Espanyola» (SSTC 166/1988 i

19/1989).

La conscíéncia d'una situació d'inferioritat de la dona com punt

de partida en la lluita contra la discriminado per rao de sexe porta

aparellada dues conseqüéncies de gran importancia. Per un costat,

suposa la considerado com discriminatori de determinat tráete

diferencial realitzat a les dones. I per un altre costat implica la possibilitat

d'adopció de mesures que siguin favorables a les dones i que impliquin

un tráete diferenciat per assegurar la igualtat efectiva de tráete i

d'oportunitats entre la dona i l'home, tot i que hem de teñir present que

Kart. 14 Ce prohibeix la discriminado, pero no obliga a realitzar un tráete

desigual favorable".

Ambdues actuacions persegueixen l'objectiu d'actuar contra alió

que suposi la consolidació deis rols socials tradicionalment atribuits ais

sexes i que impliquen l'existéncia de discriminado i, al mateix temps i

sense ser contradictori, actuar de forma diferenciada, tenint en compte

la situació de desavantatge social i les particularitats biológiques de les

dones i que podrien plantejar situacions discriminatóries100 (maternitat i

ámbit laboral).

En aígunes ocasions els casos de discriminado son tractats de

forma descontextualítzada i com si es tractés de circunstancies ¡

problemes merament individuáis. Aquesta visió oculta la dimensió social

del fenomen discriminatori, considerant l'existéncia d'un fals equilibri

"SSTC 128/1987; 19/1989; 229/1992 i 109/1993.
100 El Tribunal Constitucional en la sentencia 28/1992 (FJ 3.4) en relació a la interpretado
que s'ha de clonar a l'article 14 CE recolza aquesta argumentado, considera que «l'art.
14 CE persegueix la interdicció de determinades diferencies contraríes a la dignitat de la
persona, entre les que es troba l'expressa prohibido de la discriminado per rao de sexe
(STC 19/1989), el que impedeix, en principi, considerar al sexe com críterí de diferenciado
en l'ámbit de ¡'ocupado i les condicions de treball (...). No obstant aquest Tribunal ha
entes que la referencia al sexe en l'art. 14 CE implica també la decisió constitucional
d'acabar amb una histórica situació d'inferioritat atribuida a la dona també en l'ámbit de
i'ocupació i en les condicions de treball, peí que son constitucionalment legitimes aquelies
mesures que tendeixen a compensar una desigualtat real de partida, de manera que el
precepte constitucional que prohibeix la discriminado per rao de sexe ha de ser
interpretat sistemáticament amb altres preceptes constitucional, en particular l'art. 9.1 CE
que obliga ais poders públics a promoure les condicions perqué la igualtat de les dones
en relació amb els homes siguí real i efectiva».
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teóric entre la situació de l'home i de la dona, el que comporta que la

prohibido de discriminació continguda en l'article 14 CE s'interpreti com

una prohibido de qualsevol diferenciado de tráete amb base en el sexe.

Aquesta forma d'entendre el text constitucionaí oculta el fet que algunes

diferenciacions puguin estar mes que justificades i ser considerades

necessáries per no derivar del sexe de la dona biológicament considera!,

si no de la seva condició oprimida, que és el que justifica el tráete

diferencial, sense poder ser considerat discriminatori sobre la base de

l'article 14 CE, abans mencionat.

Com acabem d'exposar, la doctrina del Tribunal Constitucional

prohibeix tant (a discriminació directa com la indirecta. Considera que les

discriminacions directes o intencionáis son aquelles que impliquen un

tractament jurídic diferenciat i desfavorable .d'una persona per rao del

seu sexe, podent establir una clara relació entre el sexe i el tráete

discriminatori. Mentre que els supósits en que es produeix una

discriminació indirecta el sexe constitueix el móbil que realment va guiar

l'actuació o el comportament discriminador, encara que no sigui la

causa explícitament ai-legada per establír la diferencia de tráete (STC

198/1996). La noció de discriminació indirecta'01 inclourá, per tant,

«tractaments formalment no discriminatoris deis que servirán, per les

diferencies fáctiques que teñen ¡loe entre treboliadors de diferent sexe,

conseqüéncies desiguais perjudicials» (STC 145/91): Segons els propi

Tribunal, mentre en la discriminació ordinaria es detecta un «tractament

diferenciat perjudicial en rao del sexe a on el sexe és objecte de

considerado directa» (STC 145/91), l'apreciació indirecta exigeix entrar a

analitzar, en concret, si el que apareix com una diferenciado formalment

raonable no encobreix o permet encobrir una discriminació contraria a

l'art. 14 CE. Des de la doctrina s'apunta que la discriminació indirecta es

caracteritzará per la necessitat d'apreciar la seva existencia a través de

les seves conseqüéncies practiques, el que obligará a realitzar una

abstracció de la intenció de la persona que l'exerceix.

101 Aquest seria el cas que es va procluir en un hospital a on es va percebre l'existéncia de
«el menor salan percebut peí les treballadores front ais treballadors que realitzen un
'treboll igual', tasques de neteja, pero classificats no com 'netejadores' si no com
•peons'» (STC 145/1991 de 1 dejuliol, FJ 2).
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Quan el Tribunal constitucional defineix la discriminació indirecta

dient que «al contrarí de la directa, no exigeix un motiu discríminatorí, sino

suposa una política, conscient o inconscieni que tingui un efecte

desfavorable sobre les dones, i per aixó s 'evidencia en els resultats, fins i

tot empines, d'aquesta práctica», está reconeixent, en certa mesura, que

algunes normes que es presenten com a neutrals están fetes prenent a

l'home com a patró, el que porta a una situació discriminatoria cap a les

dones. I que aquest resultat discriminatori no es produeixi com a

conseqüéncia d'una voluntat de realitzar un tráete diferenciat per homes

i per dones, sino en el fet de recolzar-se en uns rols socials de genere, que

atribueixen diferents responsabilitats i tasques ais homes i a les dones. En

aquests casos la discriminació es troba en la mateixa definició deis

parámetres.

La segona part de la dualitat que hem mencionat respecte al

contingut de l'article 14 CE fa referencia a la possibilitat de realitzar un

tráete discriminatori favorable a les dones. La discriminació inversa és una

manifestado extrema de la introducció de tráete diferenciat com mitjá

per aconseguir una major igualtat com objectiu final. Quan ens

preguntem si aquesta discriminado és contraria a l'article 14 hem de teñir

en compte que el terme «discriminació» existent en aquest article equival

atráete desigual.

El Tribunal Constitucional ha realitzat algunes sentencies sobre

quan és possible aquest tráete discriminatori favorable a les dones i

estableix que les mesures tutelars de les dones han de ser sotmeses a una

analisi estricta de forma que únicament es pot valorar la legitimitat de les

mesures després de realitzar una doble constatado. En.primer lloc, ens

hem d'assegurar que la mesura en qüestió no és contraria al principi

d'igualtat de tráete en el sentit que tingui per efecte anul-lar o alterar la

igualtat d'oportunitats de la dona, de manera que, en realitat la mesura

limiti mes que expandeixi les possíbilitats i les opcions d'aquesta102. ! en

segon lloc, és necessari que la mesura no hagi perdut la seva rao de ser

en el sentit que, en el moment en que s'aplica, tendeixi en realitat a

SSTC 28/1992; 3/1993; 109/1993 i 317/1994.
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perpetuar patrons o estereotips culturáis ja superats que contribueixen a

consolidar la situado discriminatoria contra la que es reacciona103.

ESPANYA I LES POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS

i

A l'Estat espanyol, la primera actuació que suposa el tret de sortida |

de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats és la creació, l'any 1983 \

del Instituto de lo Mujer (IM), que es configura mes com impulsor que com i

executor directe de les polítiques d'igualtat. La seva tasca consisteix,

principalment, en persuadir a les altres unitats deis seus respectius governs

que assumeixin una serie d'objectius per promoure la igualtat entre dones .1

i homes en cada una de les árees de les que son responsables. Aquesta '

és la rao per la qual I'ÍM, després deis seus primers anys d'existéncia, va I

adoptar com principal instrument de les polítiques d'igualtat l'elaboració i

aprovació de plans d'igualtat d'oportunitats per a les dones (BUSTELO,

1999: 369). Cinc anys mes tard de la creació de I'IM es realitza el I Pía

d'igualtat d'oportunitats de les Dones (1988-90), que será seguit peí II Pía

(1993-95), el III Pía (1997-2000) i el IV Pía (2003-2006). Hem de teñir en

compte, com apunta VALIENTE (1996: 178) que el paper iniciador del

Instituto de la Mujer en les propostes sobre les polítiques d'igualtat

contrasta, per la seva quasi nul-la funció en l'execució d'aquestes o en el

control de la seva posada en marxa.

A partir de l'any 1989 s'inicia un procés paral-lel en la creació

d'organismes específics i l'aprovacló de plans en les Comunitats

Autónomes. Els continguts deis plans d'igualtat autonómics i estatal,

segons l'estudi realitzat per BUSTELO (1999) son relativament homogenis en

el que es refereix a les «grans árees» que organitzen les díferents accions.

Els primers plans autonómics van estar especialment influenciats pels

plans estatals, pero, en els posteriors la influencia estatal perd forca i

s'utilitzen els programes i la legislado europea i internacional com a •

models.

Els Programes o Plans per a la igualtat d'oportunitafs que

estableixen les autoritats publiques proposaraa de forma planificada, un

conjunt d'accions positives amb l'objectiu de corregir les desigualtats

entre homes i dones i reduir els conflictes derivats d'aquesta relació.

STC 317/1994.
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Planificado que tindrá com eixos organitzatius, per un costat, l'espai I

d'acció, dones s'estableixen en diferents árees o subárees per la seva

aplicado, per exemple, salut, relacions laboráis, familia, etc. i per un altre ¡

costat, el temps, fixant un determinat període temporal per la seva . ¡

¡mplementació, generalment, al voltant de 4 anys (ARRANZ, 2000: 39),

Respecte ais Plans estatals és interessant veure el canvi de

terminología, el I i el II es titulaven «Planes para !a Igualdad de
i

Oportunidades de la Mujeres» (PIOM) i el III ja es denomina «Plan para la |

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres» (PIOMH).

El I PIOM volia aconseguir la igualtat en l'ordenament jurídic, la

familia i la protecció social; en l'educació i la cultura, en l'ocupació i les !
i

relacions laboráis; en la salut; en la cooperacio internacional i en

l'associacionisme. El Pía va aconseguir la adequació legislativa al principi

de no discriminado per rao de sexe, recollit en la Constitució espanyola

de 1978 i l'equiparació amb la Comunitat Europea en igualtat de drets ,!

entre sexes (SENSAT i VARELLA 1998: 347). En el moment en que s'aprova

aquest primer Pía observem com una elevada proporció de dones ja

s'han incorporat en el mercat de treball. Existeix una gran consciéncia de • i

la importancia d'actuar en el món productiu per poder aconseguir els ' '

objectius establerts, i per aquest motiu les seves propostes es centren, '¡
!

básicament, en l'ámbit productiu. Es vol fomentar l'ocupació femenina i

millorar la situació de Íes dones en el mercat de treball a través, sobretot, i

de programes i actuacions en les árees de foment de l'ocupació, ¡

formació professional, coeducació i sensibilització (canvi d'actituds). ;i

Encara que un deis objectius establerts en aquest I PIOM es refería

a la necessitat de repartir les responsabilitats domestiques entre homes i , j

dones com condició necessária per aconseguir la igualtat d'accés en el

mercat de trebail d'ambdós sexes, no es va realitzar dins del període de j

temps previst per la seva implementqcio cap mesura que fes referencia a i

l'esfera reproductiva i doméstica. •

El II PIOM pretén aconseguir una igualtat de resultats entesa com a i

iguaitat de fet a través de les actuacions dirlgides a superar la separació

entre l'espai públie i l'espai privat. Es realitzaran des d'actuacions de h j

discriminació positiva dirigldes a modificar, sobretot, la situació de les •

dones en l'esfera productiva, fins actuacions destinades a sensibilitzar ais '!

homes sobre la seva obligació de participar en les seves responsabilitats
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reproductives 1 domestiques. S'aposta per la realització d'accions

positives com l'instrument mes adequat per aconseguir els objectius

establerts. Les denominades polftiques de resultats son polítiques

orientades, principalment, a combatre la discriminado per rao de sexe i

no de genere. Es tracta d'actuacions que persegueixen trencar o aixecar

el 'sostre de vidre' que afecta a la vida pública de les dones.

Els principáis objectius que s'especifiquen en aquest segon pía per

aconseguir aquest canvi en l'orientació de les polítiques son els següeríts

(SENSAT i VARELLA, 1998: 351): 1) aplicar i desenvolupar la legislado

Igualitaria; 2) promoure la participado equitativa de íes dones en els

processos d'elaboració i transmissió de coneixements; 3) equilibrar

qualítativament i quantitatívament la participado de les dones en el món

laboral; 4) Difondre una imatge social de les dones ajustada a la seva

realitat actual; 5) Promoure un repartiment equitatiu de responsabilitats

domestiques; ó) Incrementar la participado social i política de les dones i

fomentar l'associacionisme femení; 7) Propiciar l'accés de dones ais llocs

de decisió; 8) Millorar els aspectes sociosanitaris que afecten

específicament a les dones; 9) Inserir socialment a col-lectius de dones

afectats per processos de marginado i 10) Integrar les polítiques

d'igualtat en el marc internacional.

El III PIOMH estableix dos grans objectius, per un costat la voluntat

d'introduir la igualtat de sexes en totes les polítiques i per un altra costat

impulsar l'avenc de la dona en totes les esferes de la vida social,

especialment en els ámbits de l'economia productiva i de la presa de

decisions. Les mesures previstes otorguen una gran importancia a

l'ocupació que es continua veient com instrument básic per aconseguir

aquesta igualtat d'oportunitats, al mateix temps que s'estableix l'aposta

peí l moinstreaming' de genere, entes com la promoció de la igualtat

d'oportunitats entre homes i dones en totes les actívitats polítiques i en

tots els nivells.

Totes les actuacions que es preveuen es constitueixen al voltant de

tres eixos. El primer eix es centra en la realització de mesures especifiques

adrecades a combatre les discriminacíons per rao de sexe que encara

existeixen i buscar un increment de la presencia de les dones en totes els

ámbits de la vida social, Es tracta de mesures que parteixen de la

premissa que els homes i les dones encara no es troben en la mateixa línia
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de sortida, el que produeix que s'hagin de continuar elaborant ¡

implementant polítiques adrecades a millorar la situacíó i la presencia

femenina. El segon eix remarca el principi de la gestió transversal de

genere, que suposa la ¡ncorporació de l'óptica de la jgualtat en la

planificació, desenvolupament i avaluació de totes les polítiques

realitzades des deis actors governamentals. El que es pretén és que

qualsevol acció es sumí a la defensa i garantía del principi d'igualtat

d'oportunitats. 1 finalment el tercer eix es centra en la importancia que ha

de teñir la iniciativa social. Es tracta de la presa de consciéncia del pes

que ha de teñir la participació ciutadana en l'elaboració d'aquestes

polítiques i en la tasca de sensibilizado.

A pesar de l'especial encís que s'ha donat a la incorporació de la

iniciativa social en l'acció política del govern, una de les critiques mes

reiterades que s'ha fet al procés d'elaboració de Plans d'igualtat

d'oportunitats a Espanya ha estat la falta d'una amplia participació en la

negociació i el consens deis diferents sectors mes implicats en els

problemes de les dones de la vida social espanyola, com per exemple, el

Moviment Feminista (VALIENTE, 1996; SENSAT i VARELLA, 1998; MARTÍNEZ, 1997 i

•ARRANZ, 2000).

De tots els ámbits en que s'han prevista actuacions durant tot

aquest procés dos han aconseguit una major transcendencia i s'han

convertit en prioritats polítiques, es tracta de les qüestions relaciones amb

l'ocupacióItM i amb la violencia contra les dones105.

IW Seguint les directrius de la Cimera de la Unió Europea a Luxemburg el desembre de
1997, Espanya va aprovar l'abril de 1998 el Pía d'Acció per l'Ocupació, articulat en quatre
pllars que responen al maíeix temps ais quatre objectius persegults: millorar l'ocupabilitat,
desenvolupar l'esperit d'empresa, fomentar la capacitat d'adaptació de treballador i de
les empreses i reforcar les polítiques d'igualtat d'oportunitats. La participació del IM a
través d'aquest Pía, es concreta en el disseny de les accions especifiques adrecades a
promoure la participació equilibrada d'homes I dones en el món laboral i social, sobretot
en els ámbits de l'economia productiva i de la presa de decisions i en l'aposta per la
Introducció de l'óptica de genere en cada un deis altres pilars.
105 El 1998 s'elabora el Primer Pía d'Acció sobre la Violencia contra les dones peí període
1998-2000 fruit de la creixent demanda social que reclama una presa de consciéncia i
una actuació per part de l'Administració. L'objectiu que es persegueix és, per una part,
reduir, de primera instancia, i eradicar, finalment, els actes violents en els sí de les famílies i,
per una altra part, d'arbitrar els mitjans necessaris per palliar els efectes en les victimes. La
percepclo de molta feina a fer provoca que s'elabori un II Pía Integral contra la Violencia
Doméstica (2000-2004).
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El IV Programa d'ígualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 2003-

2006 va ser aprovat el 7 de marc de 2003 peí Consell de Ministres. El Pía

está bgsat en les directrius marcades per I'Estrategia Marc Comunitaria

sobre igualtat entre homes i dones (2001-2005), que persegueix,

principalment, introduir la dimensió de la igualtat d'Oportunitats en totes

les polítiques i en totes les accions realitzades en l'ámbit comunitari i en eís

Estats membres. L'objectiu perseguit peí programa és, en parauíes del

propi Instituto de la Mujer «introduir la igualtat de genere en totes les

polítiques d'intervenció, aixícom impulsar I'aveng de les dones en aquells

ámbits de la vida social en que la seva presencia es mostra, encara,

insuficient». El IV Pía está format per vuit árees: mainstreaming, vida

económica, presa de decisions, qualitat de vida, foment de la igualtat en

la vida civil, valors i actituds igualitáries, conciliació de la vida familiar i

laboral i la cooperació. És interessant observar com el Plq defineix la

introducció de la perspectiva de genere en les polftiques publiques com

la proposició d'actuacions destinades a intensificar la cooperació amb

les administracions publiques i institucions de carácter privat amb la fita

d'introduir el principi de la transversa I itat de genere en totes les polítiques,

plans i estratégies que es dissenyin. Les mesures plantejades s'adrecen

tant ais homes com a les dones amb el convenciment que, «per

aconseguir un canvi perdurable, és necessarf incidir en aquells instrument

de que se serveix el tradicional sistema patriarcal per continuar exercint la

seva influencia sobre les estructures sociats. Es tracta, en aquest cas,

d'insistir en el desenvolupament de valors i practiques que fomentin la

igualtat, aixícom en ¡'eliminado d'estereotips».

CATALUNYA I LES POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS

A Catalunya, la Generalitat en base a l'art, 9.27 de l'Estatut

d'Autonomia de Catalunya que li atorga competéncies exclusives en

materia de promoció de les dones, també inicia una política dirigida a la

igualtat d'Oportunitats. La seva primera actuació la trobem el 18 de juny

de 1986, quan a proposta de tots els grups parlamentaris, s'aprova la

resolució per la qual s'insta al Govern que creí una Comissió

Interdepartamental que promogui la igualtat de drets i de fet i la no

discriminació de les dones en la vida social, política, económica i cultural.

El resultat és la creació de la Comissió Interdepartamental de promoció
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de la dona, que será la que elaborará i coordinará el Primer Pía

d'Actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la Igualtat

d'Oportunitats per les dones (PGCIOD), 1989-1992106 que segueix les

directrius del Segon Programa d'Acció Comunitaria per a la Igualtat, La

Generalitat estableix sis objectius per aconseguir la igualtat: 1) completar

l'equiparació legal entre homes i dones; 2) protegir la dona davant de

situacions límit; 3) protegir íntegrament a la familia i a la maternitat; 5)

incentivar el reconeixement deis valors igualitaris i ó) fomentar la

presencia i participació de dones en la vida social.

La majoria de les mesures concretes que es plantegen i de les

polítiques que s'implementen durant aquest període de temps es

dirigeixen a resoldre aquelles situacions de necessitat en que les dones es

troben immerses i en fer desaparéixer les desigualtats formáis que encara

existeixen en els textos legáis i que afecten básicament a l'esfera laboral i

familiar. El principal ámbit d'actuació és l'esfera de la producció, es vol

facilitar l'accés de les dones al mercat laboral i garantir la igualtat de

tráete en el mateix. Les úniques intervencions en l'esfera de la

reproducció es centren en la recerca de mecanismes que facilitin la

"doble presencia" de les dones, es tracta d'evitar que les responsabilitats

reproductives siguin un obstacle insuperable per accedir al mercat de

treball. En cap moment, pero, es plantegen mesures per combatre la

dualitat de jornades laboráis, ni per reduir les responsabilitats de cura de

les famílies, ben al contrari, ja que si ens fixem en les polítiques familiars107

implementades durant aquest període observem que pretenen

consolidar la unitat familiar com a unitat de prestació de servéis

assistencials. La conseqüéncia d'aquesta regulació és l'ampliació de les

responsabilitats de cura existents en les llars, ja que tot alió que l'estat no

cobreixi es preveu que sigui resolt per les famOies. Una de les actuacions

resultants d'aquest primer pía que tindrá mes importancia en la

trajectória d'aquestes polítiques és la creació de l'lnstitut Cátala de la

Dona amb l'objectiu de fomentar la participació activa de les dones,

106 El primer Pía es aprovat peí Consell executiu de la Comissió I nterde parta mental de
Promoció de la Dona (Acord de Govern de 23 de juny de 1989) i no fa cap menció en el
seu plantejament inicial de les polítiques realitzades a nivell estatal, prenent com a punt
de referencia la política europea i les actuacions a nivell internacional. .
107 Per mes informació veure GEU\MBÍ(2001).
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Aquesta instítució es constitueix com a eix coordinador.de totes les

polítiques d'ígualtat que es realitzaran. Podem concloure afirman! que

tan sois les mesures referents a la coeducació podem considerar que van

mes enllá de l'ámbit laboral al buscar la superado deis rols atribuíts a

cada sexe.

El Segon PGCIOD 1994-1996 s'emmarca dins el "III Pía d'Acció

Comunitari a mig termini per a la igualtat d'oportunitats per a les Dones

1991-1995". Es plantejat des del govern com una continuació i ampliació

del primer pía, seguint les noves directrius europees, les conclusions del II

Congrés de la Dona a Catalunya i les demandes del teixit associatiu de

dones, que ha recolltt el Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Els objectius establerts en aquest segon pía i que s'intentaran assolir

durant aquest període son els següents: 1) sensibilizado de la poblado

envers a la igualtat de drets entre la dona i l'home en tots els ámbits; 2)

fer efectiva la igualtat de drets entre dones i homes en tots els ámbits; 3)

incidir en la participado de les dones en diferents ámbits; 4) eliminar eis

continguts sexistes en l'ensenyament i establir la transmissió de yalors

igualitaris aprenent a respectar les diferencies; 5) potenciar i consolidar la

presencia de les dones en el mercat de trebail; 6) fomentar la

investigació sobre aspectes específics de la salut de les dones; i 7) buscar

solucions pels col-lectius amb problemes d'integració social. Mentre que

en el primer Pía es pretenia garantir l'existéncia d'una igualtat formal, ara,

en aquest segon Pia s'intenta actuar perqué aquesta igualtat també.siguí

real, considerant clau per l'assoliment d'aquest objectiu la tasca de

sensibilització. L'eix vertebrador de les accions previstes per assolir els

objectius esmentats és la igualtat d'oportunitats. Aquesta igualtat es

pretén aconseguir incidínt en diferents tractes discriminatoris deis que les

dones son objecte, mitjancant mesures que persegueixen ('eliminado de

les discriminacions per rao ele sexe, sense entrar en els rols culturáis

atribuíts a cada sexe. Les propostes es centren en l'esfera pública, es

tracta de proporcionar instruments a les dones perqué es puguin situar en

una posició d'igualtat amb els homes i perqué no siguin objecte de

segregado vertical i horitzontal dins del mercat laboral. Tot i que trobem

propostes que afecten l'esfera privada, el seu objectiu no es produir

canvis en els rols tradicionals deis dos sexes, ja que no es discuteix la

distribució de les responsabilitats reproductives i domestiques, sino que el
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que es pretén és evitar que I'esfera privada siguí un obstacíe en l'accés a

l'esfera pública. Es reconeix que tot i que el treball és un dret, les dones

peí fet de ser mares teñen importants problemes per compaginar les dues

tasques i es proposen mesures perqué la maternitat sigui compatible amb

el món laboral. Aqüestes mesures no deixen de ser paradoxals peí fet que

per un costat es vol evitar que les cárregues domestiques i familiars siguin

un obstacíe per la inserció de la dona en l'esfera productiva i de

responsabilitat pública, pero per un altre costat no s'entra en el fons del

problema, no es proposen canvis en aquesta esfera privada, es.tracta de

mesures que pretenen proporcionar a les dones mecanismes perqué

puguin comptabilitzar les dues responsabilitats, perqué la seva "doble

presencia" sigui una realitat possible. No es lluita contra els rols, sino que

es proporcionen noves formules per adaptar les diferencies de genere ais

nous temps. A mes, hem de teñir en compte que es continua amb la

mateixa política familiar, que institucionalitza la familia com a unitat de

prestado de servéis i s'amplien les seves responsabilitats de cura.

En aquest segon Pía trobem accions que van mes enllá del l'ámbit

productiu i que volen combatre les discriminacions per rao de genere, es

a dir, trencar amb els rols que s'atribueixen ais dos sexes. Aqüestes

actuacions es centren en l'ámbit de la sensibilització de la societat i de la

coeduació.

Tot i que han deixat de ser la part mes ¡mportant del Pía es

continúen plantejant mesures assistencials per a resoldre les situacions de

necessitat, encara que només es mantenen aquelles actuacions dirigídes

a problemes que no s'han pogut resoldre, sobretot es tracta d'intervenir

en les situacions d'exclusió social i de marginado en que es. troben

determinats coUectius de dones (mares soles, prostitutes, preses, dones

sense estudis i immigrants). Assoleixen una gran importancia les previsions

per evitar i eradicar la violencia contra les dones, problema

d'importáncía creixent.

El III PGCIOD 1998-2000 aposta per la conscienciació social, el

canvi d'actituds de la població i la construcció d'un nou contráete social

entre homes i dones basat en l'equilibri i la paritat. Podem veure com les

mesures contra les discriminacions de genere deixen de ser un objectiu

residual, per a convértir-se en la rao de ser d'aquest pía. El III Pía

incorpora els acords "adoptats en la Plataforma d'Acció de Pequín, els
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que van ser aprovats en el decurs de la IV Conferencia Mundial de les

Nacions Unides sobre les Dones i els objectius del IV Programa d'Acció

Comunitari 1996-2000.

Els objectius perseguits en aquesí pía son vuit: 1) establiment de la

cooperació en la societat canviant; 2) foment de la igualtat en una

economía canviant; 3) conciliació del treball i la vida familiar entre homes

i dones; 4) foment d'una participado equilibrada d'homes i dones en la

presa de decisions; 5) fer possible que les dones exerceixin els seus drets;

ó) dones i salut; 7) dones en situació de risc social i 8) dones i medi

ambient. El gran avene d'aquesta proposta es troba en el fet que a la fi

s'han obert els ulls a l'esfera reproductiva i a la necessitat d'un canvi en el

contráete social entre els homes i les dones. En aquest moment

s'abandonen en gran part els criteris tan assistencials existents en els altres

plans, que només es mantenen per aquells col-lectius de dones que es

considera que es troben en situació de risc social. Ja no es tracta de

treure les dones de la situació de necessitat que la seva no participado

en el mercat de treball els ha portat, ni d'assegurar un tráete igualitari de

les dones en el mercat laboral, si no que es va mes enllá i es vol incloure la

necessitat de superar les desigualtats de genere. Hem de teñir en compte

que la implementació deis dos primers plans han garantit l'existéncia

d'una igualtat formal i d'accions positives per facilitar l'accés de la dona

en el mercat i en altres esferes publiques. Un cop coberts els mínims,

s'abandona l'esfera productiva com centre exclusiu d'atenció i es

comencen a plantejar mesures dirigides a la compartido paritaria de'

responsobilitats productives i reprodüctives entre homes i dones, tot i que

aqüestes mesures es centren básicament en sensibilizar.i conscienciejar

la societat108, sent mes una declaració de bones intencions que una

previsió d'actuacions positives. De totes formes, es continua insistint amb

108 L'opció d'apostar per mesures sensibilizadores s'argumenta de !a següent manera per
part del Govern caíala: «Conciliar el treball i la vida familiar entre homes i dones (...) és un
ambit en qué s'ha d'actuar des de la vessant sensibilitzadora, ates que determinats tipus
de mesures que s'han de posar en practica a d'altres indrets invoquen a mitja termini
efectes contrarís, és a dir, efectes que incrementen la discriminado indirecta de la dona
en el mercat laboral i afecten la seva possibilitat d'accés a la promoció» compareixenca
de la presidenta de I'ICD (Sra. Joaquima Alemany) per informar sobre el Tercer Pía
d'actuació per a la igualtat d'oportunitats, sessió núm.14 de la Comissió de seguiment del
procés d'equiparació Dona-Home. Diari de sessions del Parlament de Catalunya, C-Núm.
27ó, 24defebrerdel998:5.
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la necessitat de formació per assegurar un tráete igualitari en el mercat ¡

la realització de mesures per evitar la discriminado per rao de sexe en

l'ámbit laboral, es tracto d'accions orientades a combatre la segregació

horitzontal i vertical.

El tercer pía aposta, per tant per la conscienciació social per

aconseguir un canvi en les actituds de la poblado, camí per poder

elaborar un nou contráete social entre homes i dones basat en l'equilibri

(harmonitzar les tensions entre les velles estructures socials i les noves

necessitats sorgides del nou rol de les dones i els homes) i la paritat

(compartido entre dones i homes de les responsabilitats publiques i

privades). Es parla de la introducció transversal de la dimensió de genere

(gender moinstreaming) en la recerca; en les polítiques realitzades per

les administracions publiques, les associacions, les organitzacions

empresarial i els sindicats; en l'ámbit associatiu; en l'ámbit educatiu i

cultural; en els mitjans de comunicado; en l'ámbit familiar i en l'ámbit

polític (fomentar la participado equilibrada d'homes i dones en la presa

de decisions en tots els nivells).

El Quart PGCIOD (2001-2003) és el resultat de l'evolució

experimentada en aquest ámbit com a conseqüéncia deis programes

anteriors que s'han realitzat, i de l'adaptació, segons estableix el propi pía

en la seva introducció, a les reals necessitats de la societat catalana, de

les línies estratégiques que s'estableixen a nivell internacional i que es

concreten en el document de revísió de la implementadó de ia

Plataforma d'Acció de Beijing i en el V Programa Comunitari en materia

d'igualtat entre les dones i els homes (2001-2005),

La Generalitat de Catalunya considera que son tres els blocs

d'actuacions que necessiten un nou impuls: les mesures encaminades a

abolir i evitar la discriminado indirecta en l'ámbit laboral, les actuacions

dirigides a fer compatible la vida laboral i la vida familiar deis homes i de

les dones, tant des de la vessant de la sensibilització com peí que fa a

l'assignació de recursos socials; i aquelles que pretenen aconseguir una

major presencia de les dones en els llocs de presa de decisions, en tots els

ámbits. Aqüestes línies estratégiques es concreten en vuit objectius que

son els que s'intentaran assolir en aquest període de temps: 1) avancar

en les polítiques d'ocupació remunerades per a les dones; 2) afavorir la

conciliació de la via familiar i professional de les dones i deis homes; 3)

114



eradicar la violencia contra les dones; 4) promoure la formado de les

dones i l'educació en la igualtat d'oportunitats; 5) impulsar les polítiques

de benestar109; ó) afavorir la promoció social de les dones del món rural; 7)

promoure la informado i l'atenció a les dones; i 8) fomentar la

participado de les dones en tots els ámbits de la societat.

En la seva planificació d'actuacions es deíxa clara la idea de que

es necessíta superar aquella visió que considera que els problemes

d'igualtat es resolen amb la introducció de les dones al mercat de treball.

S'insisteix en el fet que parlar del problema d'igualtat d'oportunitats no és

parlar del problema de les dones, sínó que implica tant ais homes com a

les dones i aquesta idea es transmet amb claredat en aquest pía. La

coeducació, la formactó i la participado de les dones en l'esfera pública

es consideren els ámbits d'actuació mes importants per assolir aquests

objectius. La idea de la transversa I itat de genere es pot desprendre de

determinades propostes o del plantejament general pero no es

menciona de forma expressa, encara que creiem que podem afirmar la

seva presencia, tot i ser de forma poc atrevida, fins i tot amb menys

claredat que en l'anterior pía.

A mes es torna a donar molta importancia a la introducció de la

dona a l'esfera pública, discutint poc la base de genere de les

institucions.

En el III i IV PGCIOD s'han introduít objectius que ens fan dubtar de

les finalitats perseguides en aquests plans que volent ampliar el marge de

maniobra entren en esferes que provoquen una sobreprotecció de les

dones de finalitat poc clara"0.

109 No deixa de sorprendre el fet que quan es plantegen quines son aqüestes mesures per
impulsar les polítiques de benestar es centrin en actuacions adrecades a coHectius amb
especificitats definides que mereixen atencions especifiques: coMectius de dones
immigrants,. de dones gitanes, de dones discapacitades, de dones amb risc de
marginado que s'han d'atendre de forma diferenciada quant a drets individuáis, a
integrado, a atenció, a formado, a protecció, a reinserció social...

110 per exemple, quina és l'especial relació entre les dones i el medi ambient que justifica la
introdúcelo d'aquesta com objectiu, o per qué s'ha de facilitar a les dones la informació
que els pot interessar justificant l'actuació en les dificultats que les noves tecnologies
plantegen, per qué no es facilita ais homes aquesta informació, per qué s'ha de
diferenciar l'accés a la informació del fét que et facilitin aquella informació que la

• Generalitat creu que és d'interés femení.
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AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT P'OPORTUNITATS I LA NOVA APOSTA PER

LES POLÍT1QUES DE GENERE

Si analitzem el contingut de la majoria de les polítiques que s'han

realitzat sota el comú denominador de 'pofítiques per a la igualtat

d'oportunitats entre dones i homes' podem observar clarament com es

dona la tipología piatejada per RESS i un predomini deis dos primers tipus

de polítiques. Un percentatge elevat d'aquestes polítiques aposten per la

creació de mecanismes i sistemes per facilitar la introducció de les dones

en el mercat laboral. És fácil percebre perqué ha estat aquesta la línia

d'actuació predominan! la introducció en el mercat laboral s'ha vist

com la via mes rápida per trencar els vineles de dependencia existents

entre les dones i els seus marits o/i pares o/i amb l'estat. La majoria de les

dones, al ser les responsables no retribuídes de les tasques domestiques i

de cura"1 no participaven en el mercat laboral i no tenien accés a una

salari i tampoc a la majoria deis drets i prestacions socials, que eren de

base contributiva. Aquesta dependencia económica provocava una

manca d'autonomia i conduía a una gran quantitat de dones en el

moment en que es trencava el Iligam familiar es trobessin en una situació

de pobresa. Un cop la dona s'introdueix en el món assalariat es comenca

a percebre que la importancia ja no recau en els percentatges de dones

actives, sino en els percentatges de dones ocupades i en les condicions

en que es realitza aquesta ocupado, buscant a través de les polítiques

d'igualtat d'oportunitats no tan sois el principi d'antipobresa, sino el

principi d'antiexplotació i d'igualtat (seguint la terminología de FRASER).

L'experiéncia constata que la simple participado en el mercat de

treball no assegura la igualtat de genere, s'ha d'tncidir en les condicions

amb les que s'ha realitzat aquesta introducció112. La intervenció sobre el

mercat de treball es converteix en un element indispensable en la Hurta

contra la feminització de la pobresa i per aconseguir autonomía, perqué

111 Les tasques de cura han estat definides de manera ben diversa pels diferents
moviments socials, els que ens mostra clarament I'elevat contingut polític de les mateixes.
(NICKIE2000: 199-200).

112 Com senyala PAGE (1996: 249), entre dones i homes «s'aprecia una tendencia cap a
I'equiparado, respecte al temps dedícat al treball remunerat pero no en relació al temps
dedicat al treball doméstic. Les dones s'incorporen progressivament al mercat de treball
pero, com contrapartida, els homes no s'incorporen al mateix ritme al repartiment de les
tasques domestiques»
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en la nostra societat el treball és el mitjá fonamental de participado i

integrado social a mes el sistema de protecció social existent és de

carácter contríbutiu, i entrellaga la historia laboral de les persones i les

prestacions socials que reben (MADRUGA i MOTA, 1999: 189).

Per poder calibrar el resultat de les polítiques d'igualtat

d'oportunitats que s'han centrat en l'ámbit productiu i decidir si aqüestes

actuacions asseguren l'equitat de genere, hem de veure quin és el nou

retrat en benestar resultant. Es tracta d'analitzar si la introducció de les

dones en el mercat laboral ha produit canvis en els rols de genere, es a

dir, hem d'analitzar com i en quin grau la participado en el mercat

laboral ha alterat la titularitat de les dones respecte els beneficis socials; si

les dones han estat incloses o excloses en la provisio social a través deis

esquemes relacionáis amb el treball; quines construccions polítiques o

mecanismes son el resultat de i'exclusió o inclusió de les dones

treballadores; quin és l'impacte desfamiliaritzador de la titularitat de les

dones com a treballadores; i quina és la relació existent entre la

dependencia de les dones treballadores casades deis seus marits i del

seu propi treball (SAINSBURY, 1996). Es tracta d'anar mes enllá de la

igualtat, si limitem la nostra comprensió d'aquesta igualtat a una

homologado amb els homes (AGRÁ ROMERO, 1999: 28).

Quan realitzem aquesta anáfisi i observem quina part de la

població femenina és económicament activa, i d'aquesta quina

proporció ho és a temps complet i quina a temps parcial; en quins ámbits

i en quines categories professionals es concentra aquesta ocupació

femenina i la valoració social i económica que es realitza de cada sector;

com es defineix el concepte de treballador"3, i per tant, a qui s'hi inclou i

a qui s'exclou (ex: treball doméstic o treball per compte propia), i la

importancia d'aquest fet per aconseguir beneficis de la seguretat social i

provisio de benestar (quines prestacions s'inclouen i a qui van dírigides),

113 El treball (work) s'ha identificat, tradicionalment, amb el treball remunerat (pato
employmenf), reflectint la discussió existent entre públic i privat. El feminisme ha destacat
que si el treball es entes com 'esforc físic o mental dirigit a fer o aconseguir alguna cosa'
(Chambers Dictionary, 1993), també es realitza aquest esforc físic i mental quan es tracta
de mantenir una casa, criar els fill i teñir cura'deis parents. A mes hem de teñir en compte
que és imprecís identificar el treball no remunerat només amb Testera privada i el
remunerat amb la pública. Existeixen voluntaris no remunerats i treball comunitari que
actúa mes enliá de la divisió públic-privat i treball doméstic i de cura que es realitza com
treball remunerat (USTER, a LEWIS, GERWIRTZ i CLARKE, 2000: 31).
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concloem amb l'afirmació que a pesar de la 'feminitzacio' del mercat

laboral, com a conseqüéncia de l'increment del nombre de dones que

participa en el treball remunerat, i a pesar que hi ha hagut una important

ampliacíó de íes polítiques d'igualtat d'oportunitats que es preocupen

per aconseguir una igualtat dins el mercat la cultura i l'organització del

treball remunerat encara esta influenciada amb el seu inicial ethos

masculí11" (LISTER, a LEWIS, GERWIRTZ i CLARKE, 2000: 26). Es revelador

d'aquesta realitat veure com, fot i que les dones espanyoles, en les dues

ultimes décades s'han anat incorporant cada vegada mes al mercat de

treball, les seves faxes d'activitat son encara menors que les deis homes.

A mes, quan treballen, els afecten mes les situacions de desocupado, i

cobren menys que els seus companys masculins. Aqüestes diferencies

salariáis es deuen fonamentalment a que les dones treballadores es

concentren en aquells sectors i categoríes professionals a on les

remuneracions i el nivell de qualificació son mes baixos, i opten en major

mesura per treballs a temps parcial que els permeti comptabilitzar el

treball remunerat amb la cura deis seus filis, o d'altres persones depenents

al seu carree (MADRUGA i MOTA, 1999: 187). A mes, els treballs

tradicionalment considerats 'de dones', on la població femenina está

mes ámpliament representada han estat considerats com 'secundaris',

com si es tractés d'un sistema de suport respecte al treball 'mes

important', "el primari' que es realifzat majoritáriament per homes.

Aquesta considerado secundaria es tradueix en la seva valoració i

retribució115.

A mes a mes, no podem oblidar que avui en dia la crisi del sistema

capitalista produeix una desocupació creixent, un deteriorament deis

treballs assalariats (reducció i precarització deis treballs industriáis i de

servéis), al mateix temps que s'incrementen els treballs a la llar i els servéis

"" L'assatjament sexual ha estat denominat com la cara ¡nacceptable d'aquest ethos.
Aquest comportarnent es pot interpretar com un missatge cap a les dones a on se'ls
comunica que elles no pertanyen a l'esfera publica del lloc de treball.
115 Seguint aquest fil SPIKE PETERSON i SISSON RUNYAN (1993: 37) ressalten que aquests treballs lde
dones' es concentren en el sector servéis: teñir cura de les necessitats emocionáis (ex.:
conselleres. assessores, infermeres), d'entreteniment (ex.: performing arts, industria del
sexe), de producció (ex.: word processing, assembly-line jobs), ¡ de manteniment (ex.:
neteja, assisténcia sanitaria, cura de nens, mestres) deis homes com individus i del sistema
social de base masculina, en termes generáis,
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personáis oferts privadament"0. Molts treballs tornen a l'ámbit familiar, ja

siguí realitzats pels propis membres de la familia quan no es poden

adquirir en el mercat i l'Estat no els proporciona o per persones alienes a

la llar. S'está canviant el model de treball a. un ritme accelerat, son cada

vegada mes els homes i les dones que es veuen desplacats deis seus llocs

de treball i tan sois poden subsistir per mitjá de treballs precaris, informáis i

recuperant part del treball doméstic preindustrial. Aquesta situació té

fortes conseqüéncies retributives- per la població perqué si la situació

social s'aguditza i les relacions socials de genere es mantenen, les dones

deis grups economicament mes perjudicats son candidates segures per

assumir treballs mes precaris i per augmentar les hores de treball doméstic

(CARRASCO, 1998: 62-75).

Creiem que tot i l'experimentació d'importants canvis en les

institucions i en les relacions de genere existents en la societat, que han

garantit que les dones gaudeixin de l'estatus formal de ciutadania en la

majoria de les societats occidentals, a la práctica la seva ciutadania

continua trobant-se restringida per recaure en elles, de forma majoritária,

les responsabilitats de la reproducció en Testera privada i per trobar-se en

una situació mes precaria dins del mercat, sent mes vulnerables en

moments de crisi, Aixó es deu al fet que el concepte de ciutadania, tot i

presentar-se sota un vel de neutralitat, continua mantenint importants

connotacions de genere perqué incorpora atributs I característiques

essencialment %masculines'117, al trobar-se vinculades al treball productiu

assaiariat (SENSAT i VARELLA 1998). Aquesta dependencia de la majoria deis

drets socials de ciutadania de la participado en el treball remunerat

116 El sector de servéis personáis está format per persones que treballen per compte propia
o per empreses molt peíites que ofereixen els seus servéis a aquella part de la població
que es pot permetre adquirir-les. Comprenen diverses activitats: tot tipus de treball de la
llar com neteja, cura de persones, manteniment i reparado; petits servéis de menjars i
restaurado; hostalerla; educado particular; servéis relacionáis amb el turisme; servéis
d'estética i salut,... Aquest tipus de treballs en general no sóh estables, ni fixos ni a temps
complet. Mes aviat s'adapten a les necessitats de la demanda realitzant-se a temps
parcial, de forma temporal, sense seguretat i amb salaris baixos, En resum, es pot parlar
d'un retorn al treball doméstic i al treball informal, com única forma de subsistencia
(CARRASCO, 1998:62-63).
117 Com HERNES destaca, * The social-democratic citizen is the citizen worker, a male family
provider, a working-class hero. His ríghts, ídentities ond participaron patterns were
determined by his ties ta the labour market, and by the web of associations and corporate
structures which has grown up around the ties" (1988: 190, émfasis en l'ortginal, ORLOFF

1993:308).
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produeix, a causa deis models de genere d'ocupació, que els drets

sociais de les dones siguin diferents deis drets sociais deis homes (PATEMAN,

1992: 23-4; BRYSON i USTER, 1994). El protagonisme que en aíguns sistemes

sociais, com seria el nostre, juga resquema contributiu de la seguretat

social és un ciar exemple de que els drets sociais de ciutadania s'han

desenvolupat fonamentalment en connexió amb ('estatus que es té en el

mercat laboral, que adquireix una especial importancia al constatar que

el model de participado en el mercat segueix unes pautes de treball

fípicament masculines. La falta de considerado deis obstacles que

impedeixen a les dones accedir al sistema contributiu s'estén també ais

riscos específicament femenins, com son la maternitat i les tasques de

cura, i les seves conseqüéncies en les trajectórles laboráis de les dones

(de LEÓN, 1999:779).

Aqüestes consideracions ens porten a afirmar que les polítiques de

genere no es poden limitar a remoure la discriminació i els desavantatges

soferts per les dones en l'esfera del treball remunerat sino que es

requereix la reorganització de les relacions de genere en l'esfera privada,

i de la connexió entre ambdues (NICKIE 2000: 22). Sembla lógic afirmar

que la posició de les dones i deis homes en el mercat de treball está

íntimament relacionada amb la seva posició en la familia, que al mateix

temps es veu afectada per aquesta participado laboral (R. LÍSTER, a LEWIS,

GERWÍRTZ i CLARKE, 2000: 27). No deixa de ser paradígmátic el fet que no es

pugui defensor l'existéncia d'una opció real per part de les dones amb

responsabilitats de cura, entre participar en el mercat de treball o reaiitzar

les tasques de cura i domestiques com a activitats exclusives, sino que les

seves opctons es limiten entre optar per la llar com esposes/companyes,

mares o filies o combinar el treball productiu remunerat i reproductiu no

remunerat"8. Aquesta manca d'opció és el que s'ha denominat

"d'altruisme obligatori" (Compulsory altruisrrí), una forma bastant clara

de descriure l'experiéncia de les persones que es veuen pressionades a

reaiitzar treball de cura no remunerat (LAND i ROSE 1985; 93). S'ha prestat

molt poca atenció a l'autonomia personal de les persones responsables

de les tasques de cura, que en la rnajoria de casos assumeixen amplíes

118
 HOBSON (1991a) afirma'que ni les dones d'Escandinava ni d'enlloc poden reaiitzar

aquesta tria, que és una de les premisses básiques, la possibilitat d'escollir, en els treballs
d'EspiNGANDERSEN(Orloff, 1993:313)
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responsabiütats sense qüestionar la seva realitzacíó perqué' consideren

que és la manera d'ajudar a les persones que estimen. Pero existeix un . .!

costat fose: el fort cost personal en treball, diners i temps personal (FIBCH, ¡

J. ¡ D, GROVES, 1983) i el fonament de genere que convenc d'aquesta

manca d'opció, que s'acaba considerant natural119. Aquesta idea ens

pot ajudar a entendre perqué parlem de jerarquía de genere i perqué • !

basem la seva existencia al concepte de poder, que manté una relació |

directa amb el concepte de llibertat: «el poder es disposar de la llibertot

d'actuar en fundó deis propis desitjos i ser Mure és teñir el poder de '

realifzar el que un desitja» (IBAÑEZ, 1982).

Encara que fíns el moment la major part deis esforcos s'han centrat i

en l'esferd productiva i en facilitar estratégies que ajudin a les dones a

combinar les seves responsabiütats productives i reproductives, iniciant-se

projectes que persegueixen l'objectiu de conscienciar a la societat que !

els rols tradlcionals son anacrónics i irreals, les divisions de genere dins de ]

la liar han experimentat molts pocs canvis i necessiten ser transformades

per treballar per a l'equitat de genere, de manera que tant homes com

dones participin en el treball doméstic i de cura. És un pas necessari per

aconseguir que es fingui en compte aquesta nova distribució equitativa

de responsabiütats com a punt de partida per accedir ais drets i a les

prestacions socials. De totes formes cal teñir present que encara existeix

una resistencia per part deis homes i de col-lectius de dones a aquesta

classe de reformes i, a pesar de l'increment de part icipado femenina en

la forca laboral de les societats industriáis avancades, els canvis en.les

divisions de les tasques reproductives semblen ser mínims (Nickie 2000:

127), ni tan sois entre les persones mes educades o amb millors ingressos

s'ha aconseguit aquest repartiment de tasques entre ambdós generes

(GUILLEN, 1999: 215). El que ens porta a afirmar que els plans d'igualtat

"* HAKIM (199Ó) ha argumentat que el mercat de treball femenf está dividit entre un gran
nombre de dones que volen trebailar a temps parcial, i poder passar molt de temps tenint
cura deis seus filis, per una part, i un nombre molt menor de dones"orientades cap al seu
treball per una altra part. HAKIM considera que les dones escolieixen aquest patró de
trebail. En aquesta interpretació les dones no volen un programa de guarderies formáis a
gran escala durant tot e! dia. Aquesta postura ha estat criticada per O'REILLY i FAGAN
(1998). Elles consideren que no existeix aquesta llibertat d'opció i que és el contráete de
genere existent i la manca de facilitats publiques per participar a jornada completa el
que condueix a les dones a escollir trebaliar a temps parcial.
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continúen operant en un entramat institucional de no qüestionar-se les

estructures tradicionals de protecció (de LÉON, 1999: 786).

Per trencar amb aquests fonaments masculins del mercat de

trebalí no n'hi ha prou, com ja hem pogut comprovar, amb la íntroducció

massiva de les dones en aquest, sino que cal una redefinició de totes les

institucions que estructuren i defineixen la vida pública i privada de totes

les persones. La relaboració del concepte de ciutadania a partir de la

visió de genere esta íntimament relacionat amb la revaluació del

concepte de treball, pero també deis conceptes de cura120 i

independencia. I en aquesta tasca será molt important el factor temps.

La utilització i ¡'experiencia de temps son altament de genere, refiectint el

que els homes i les dones fan en les esferes publiques i privades i les

interrelacions entre les dues121
 (ALVARO PAGE 1998 i TORNS 1994). Es tracta de

no limitar-se a introduir a les dones en aquesta societat que s'ha

estructurat tenint en compte a l'home com a punt de partida: s'ha

construit un sistema de seguretat social que privilegia les contribucions

masculines, un sistema sanitari que enforteix la medicina dominada pels

homes i en el que es té mes coneixement de la salut masculina, un

sistema educatiu que afavoreix un curriculum dividit per generes, unes

polítiques d'habitatges que es recolzen en els ingressos deis homes, i unes

120 Jane LEWIS considera que 'social care' és d'un concepte multi-dimensional, i de les
seves diferents dimensions s'han de destacar tres émfasis. El primer és la cura com a trebaíl
(Jabour). Aquesta visió es centra en la natura del treball Involucrat donant també
importancia a les condicions sota les quals es realitza i considerant essencial el paper
jugat per l'estat del benestar. La segona dlmensió es base en introduir el concepte de
cura dins de i'estructura normativa d'obligacions i responsobilitats. La cura/assisténcia no
es com qualsevol altra feina o treball, perqué sovint s'inicia i es proporciona sota
condicions de responsabilitat familiar i/o socials. Aquest enfocament normatiu sitúa el punt
d'interés en les relacions socials de care i en les seves motivaclons, i en el paper de l'estat
respecte a la debilitat o consolidació de les normes existents sobre care. Tercer, es tracta
de veure la care com una activitat amb costos, financers i emocionáis que sobrepassen
les fronteres públic/privat. La importancia de les qüestions analítiques que s'inícien a partir
d'aquesta tercera dimensió es refereixen a com s'assumeixen aquests costos, si es a nivell
individual o a un nivell mes macro (LEWIS, 1998: ó).

m Tots els estats del benestar han implementat mesures que teñen en compte cert ús del
temps i que es poden denominar 'polítiques de temps' (time poiicies), influeixen en els
models de temps del mercat, el sector públic, la societat civil i la familia. L'accés a les liéis
de protecció laboral i els drets de seguretat social es troben sovint condicionáis per un
nombre mínim d'hores, una determinada duració o continuítat en el treball o per un
períodes en els que s'ha d'haver cotitzat. Els drets socials connectats amb el 'temps de
cura' son minims. Els estats juguen un paper molt important a través de les seves 'polítiques
de temps' per. reforcar o debilitar les institucions i les relacions de genere (SCHEIWE, 1994:
133)

122



polííiques de "cura comunitaria" (community core) que potencien una

ampliació de les responsabilitats de les dones com a cuidadores no

remunerades (PASCALL 1997:191).

Hem de veure que la nostra crítica a les polítiques que s'han

realitzat no suposa que els aspectes distnbutius relatius a les desigualtats

mqterials, de béns i económiques, que la distribució de les cárregues i

deis beneficis; no siguin importants, sino que aquests ens ofereixen el punt

de partida per anar mes enllá. Hem de continuar revalorant els aspectes

relacionats amb la cultura, les maneres d'interpretar i comunicar, i les

relacions de poder de genere que tot i els canvis experimentáis

continúen existint en la societat, actuant com a contrafort de les

polítiques realitzades. Seria continuar treballant per aconseguir, com diu

YOUNG (1997: 101) una concepció mes amplia de justicia123: «la justicia

social II correspondí grau en que una societat conté i sustenta les

condicions Institucionais necessáries perqué tots els seus memores

desenvolupin i exercitin les seves capacitats, expressin les seves

experiéncies i participin en la determinado de les seves accions i en les

condicions de les seves accions. La injusticia consisteix en l'opressió i la

dominado, que amb freqüéncia implica desigualtat distributiva o

privado, pero també implica a lo cultural i a les reiacions, inhibicions i

danys» i jo aquí hi afegiria de que es tracta de que tenint aquesta

llibertat d'opció, en segon lloc es pogués assegurar que tota opció porta

aparellada el gaudi deis mateixos drets i obligacions.

Es tracta d'actuar per aconseguir estirpar del patró 'universalista'

que s'utilitza per mesurar la ciutadania les seves bases masculines'23
 (LISTER

1997:58).

122 Nancy FRASER, Iris M. YOUNG, del costat de la teoría crítica I Susan MOLLER OKIN, des d'un
projecte liberal-social i humanista, reclamen una ampliació de l'abast de la justicia i, en
aquest marc, elaboren les seves concepcions de la justicia. Aquesta ampliació respon a
una visió que parteix de que les desigualtats de genere adopten una forma mes
complexa i que les injustfcies no están localitzades en un sol ordre, un sol registre, ni
tampoc ho están d'una vegada per totes. La justicia ha d'atendre a l'economia i a la
cultura, a la redistribució-i al reconeixement (AGRÁ ROMERO, 1999: 34).

123 Així, per exemple, el treball de cura no remunerat hauria d'entrar dins de l'equoció de
les obligacions de la ciutadania al costat del treball remunerat. Aixó hauria d'involucrar les
polítiques socials qüestionant els privilegis gaudits pels ciutadans-guanyadors-d'un-sou
(citizen-the-earner) sobre els ciutadans-cuidadors (citizen-the-corer) en la distribució de
drets socials i la creació de condicions en les quals eis ciutadans cuidadors/guanyadors
d'un sou poden aparéixer. Aixó suposaria un reconeixement de les vies per les quals la
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En l'elaboració d'aquestes polítiques hem de teñir en compte que

unes dones es troben en miltor posició que altres per beneficiar-se de les

transformacions que s'han anat produint. A mes de les divisions clássiques

per classe, procedencia étnica, orientació sexual, tot, des de l'educació

a les oportunitats laboráis, a la salut i a ¡'experiencia.maternal, sitúa a les

dones en diferents posicions en la cursa cap a l'equitat de genere.

L'evolució del mercat de treball espanyol ha suposat l'apanció de clares

segmentacions dins del grup de dones que treballen fora de la llar.

Podem diferenciar una primera segmentació per edat, una segona entre

dones amb alts nivells d'educació, i Íes que no teñen aquesta formació o

la teñen en un nivell molt baix (GUILLEN 1999: 319). Aqüestes divisions son

reals i han de ser conegudes, s'han de teñir en compte (PASCALL 1997:

192).

Les dones que, per les raons que siguin, no formin part del procés

de creixement económic i del cor de ta forca de treball veuran

intensificada la seva exclusió social. Les dones amb poca o nul-la

formació o sense qualificacions professionals, que s'encarreguen de la

cura d'infants i ancians poden ser objecte mes fácil d'exclusió social.

Moltes mares soles joves també teñen un elevat rlsc de ser marginades

en el mercat laboral com a conseqüéncia de la seva manca de

qualificacions i de les seves obligacions de cura. Moltes dones grans que

no han tingut treball continu han vist com les seves pensions contributives

han estat interrompudes o son inexistents, també es sitúen en aquest

grup. Es tracta del fet que les noves exclusions es poden produir a resultes

d'una actuació simultánia de les qüestions de classe i de genere (WALBY,

1999:3).

Existeixen altres divisions obertes, a un costat tenim les dones joves

que han rebut una bona formació i que son competitives en el mercat de

treball, tenint millors condicions per trobar bones feines i fer carrera; i a

l'altra costat trobem les dones mes grans que han construTt les seves vides

al voltant d'expectatlves bastant diferents sobre la vida d'una dona,

donant mes importancia a la seva tasca com a cuidadores que com a

treballadores remunerades, el que les condueix al perill de poder-se

¡nteracció entre les esferes publiques i privades estructuren de manera diferent l'accés
deis homes i de les dones en la ciutadania.
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trobar immerses en la pobresa durant la seva vellesa. A la práctica, és

cert que aquesta divisió no és sempre tan clara, perqué hi ha moltes

dones joves que combinen el treballa a temps parcial amb la cura.

També existeix una polarització entre les dones mes joves que poden

gaudir d'un salari suficientment alt per permetre's una comprehensive

childcare i realitzar una mínima parada en la seva carrera; i aquelles que

les seves responsabilitats de changa els ¡mpossibilita ser durant uns anys

treballadores a jornada completa. L'edat és una de les noves divisions

que condueix cap a una potencial exclusió social, pero és un afegit, no

una substitució de les desigualtats de classe previament existents (WALBY,

1999: 3). Les dones immigrants serien un altre deis principáis col-lectius

amb mes risc d'exclusió social i a les que s'afegeixen problemes extres,

que es sumen ais exposats fins aquí. Pero totes aqüestes noves fractures

no s'han pogut evitar a través de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats elaborades sense discutir les bases culturáis amb contingut

de genere que estructuren la nostra socíetat.

Com una de -les possibles solucions, les feministes reclamen la

«disaggregation», es a dir, que els recursos deis homes i de les dones

sigutn tractats independentment, de manera que tots els adults siguín

capacos de %suportar-se a ells mateixos (mantenir-se) sense dependre

deis altres' (MILLAR i GLENDINNING, 1992: 9). Per facilitar aquest objectíu les

dones que teñen cura deis seus filis, haurien de ser capaces de participar

en el mercat laboral (obtenir salari), pero si trien no fer-ho, haurien de ser

sostingudes per l'estat en base a la ciutadanía, mes que no pas en base

a la necessitat1211
 (HOBSON, 1994) (NICKIE 2000: 127). Ho podríem apostar per

la mercantilització de la reprodúcelo perqué aquesta es pugui convertir

en una via d'accés ais drets socials. En aquest camí cap a l'equitat és

important no oblidar que "la intencló 'feminista' no és forcar a les dones

amb filis a treballar, si no donar-los'hi la possibilitat de triar entre quedar-se

a casa cuidant-los sense esdevenir persones depenents d'un cap de

familia masculí" (DALE i FOSTER, 1986: 128). 1 també es tractaria de facilitar

•™ Les feministes argumenten que, en tot cas, el treball de cura de les dones dins la familia-
llar hauria de ser una base per la íitularitat i no pas una causa d'exclusió de diversos drets
socials i de mesures per facilitar la seva inclusió dins de l'ocupació remunerada i les
titularitats que proporciona (LISTER, 1990, 1997; WALBY, 1994).
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que els homes que volen realitzar qualsevol de les opcions que ara

s'ofereixen pensant amb les dones, les puguin fer. Es tracta de que totes

les opcions siguin igualment valides i ens proporcionin els mateixos drets i

gaudeixín de les mateíxes garanties. Potser en el moment en que aixó

siguí una realitat es produiran importants canvis en el contráete de

genere, perqué ja no hi haurá opcions de primera i de segona com a

conseqüéncia de que només algunes opcions ens condueixen a

l'obtenció de drets.

CONCLUSIONS

Podem afirmar que les actuacions polítiques adrecades a

assegurar la igualtat d'oportunitats per les dones es van iniciar, a nivell

internacional, fa molts anys. Com hem pogut veure al llarg d'aquest

capítol des del 1946, moment en que es va crear la Comissió de les

Nacions Unides de la Condició Jurídica i Social de la Dona, no s'ha deixat

d'actuar per protegir i per defensor els drets de les dones.

La filosofía política existent darrera de les diferents intervencions

que s'han anat realitzant ha anat evolucionant amb els anys. L'aparició

de l'aposta a favor de la gestió transversal de genere suposa l'impás mes

important en la trajectória histórica d'aquestes polítiques, podent

diferenciar un abans i un després de la Quarta Conferencia Mundial de

Dones, que es va celebrar a Beijing el 1995 i on es va plantejar la

transversalitat de genere com objectiu formal i com a principi a partir del

qual s'han d'elaborar i analitzar totes les polítiques nacionals i

ínternacionals que es realitzin.

Les primeres polítiques per a la igualtat d'oportunitats que es van

realitzar buscaven assegurar un tráete igualitari envers les dones i evitar

que aqüestes poguessin ser discriminades, sobretot en l'ámbit laboral. En

un segon moment es realitzen polítiques adrecades a facilitar la

conciliació de la vida familiar i laboral de les dones i a incrementar la

seva participado en aquells ámbits on están infrarepresentades. El canvi

en els objectius es deu a la presa de consciéncía de que les dones, al

considerades les responsables naturals de les tasques reproductives,

teñen majors dificultats per accedir el mercat laboral i per participar en

l'esfera pública. Finalment, parlar de la introdúcelo de la gestió

transversal de genere implica un pas mes en aquest camí cap a la
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¡gualtat d'oportunitats, ja no es considera que siguí un problema que

afecta només a les dones i en uns ámbits concrets de la realitat, si no que

s'afirma que teñir en compte la situació, molts cops diversa, d'homes i de

dones, abans de fer qualsevol tipus de política amb l'objectiu d'assegurar

la seva igualtat reconeixent les seves diferencies.

Creiem que les polítiques de genere son aquelles que des d'una

perspectiva transversal han d'intentar assegurar el que hem definit com

'equitat de genere' i que aniria molt mes enílá de la introducció de íes

dones, amb igualtat d'oportunitats, al mercat i a la vida social i política.

Ja que la seva introducció no assegura la seva adaptado a un món que

necessita combinar la mirada masculina i femenina.

És important destacar que quan parlem de la realització de

polítiques de genere per garantir l'equitat de genere no ens estem

defensant la inexistencia d'identltats de genere, ni la deconstrucció deis

individus. Realment aquesta no és la nostra aposta I seria una qüestió que

transcendeix, en molt, els propósits perseguits en el nostre estudi. Nosaltres

ens estem referint al fet que no totes les persones teñen les mateixes

opcions i que no totes les opcions teñen la mateixa valoració, i aixó és el

resuítat del diferent pes que s'ha atribuít a les diferents categories de

genere. La gran majoria de les polítiques per a la ¡guaítat d'oportunitats

que s'han realitzat han estat polítiques d'igualtat de tráete i d'acció

positiva, que han buscat garantir els drets de ciutadania ais homes i a les

dones amb igualtat de condicions, pero aquesta igualtat de condicions

acostuma a oblidar que existeix una part de la realitat de la humanitat

que encara está infravalorada i que és aquella part de la que les dones

tradicionalment han estat responsables. La nostra aposta per les

polítiques de genere com a mecanisme per assegurar l'equltat de

genere a través de realitzar polítiques dirigides directament a eliminar

determinades discrimlnacions per rao de genere i d'introduir el

moinstreoming de genere a totes les polítiques, vol anar mes enílá i

assegurar una igualtat en la que siguí tant important el món que produeix

béns materials i que pren les decisions polítiques, com el món on es

construeixen les identitats individuáis i on es té cura de les persones. Si

s'aconsegueix aquesta equiparació, aquesta equitat trencará amb la

jerarquía i les relacions de poder de genere.
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CAPÍTOL 4

LES POSSIBILITATS OFERTES PER LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

INTRODUCCIÓ

En l'actualitat ens trobem davant d'un nou panorama mundial fruit

d'una realitat política, social i económica diferent a la que existía en les

décades precedents, que ens planteja la necessitat de realitzar noves

apostes en relació al concepte de govern i sobre la manera en que es

governa. Aquest capítol es centra en el paper jugat pels governs

municipals en aquest nou escenari mundial i com afecten aquests canvis

a l'elaboració de les polítiques publiques.

Iniciarem el nostre capítol situant els governs locáis dins deis

sistemes democrátics i establint quins elements ens ajuden a diferenciar

els diferents governs existents, per centrar-nos, en un segon moment en

els dos principáis models^que podem diferenciar dins de l'Europa

occidental. Un cop finalitzada aquesta breu introdúcelo entrarem a

estudiar amb una mica mes de detall quina és la situació actual que

viuen els governs locáis en un món cada vegada mes globalitzat. Per

entendre aquest fenomen en tota la seva complexitat observarem com

afecta la integració europea en aquest canvi de paradigma i per qué es

parla de la governance com a estrategia d'actuació política davant de

les noves demandes socials i d'una societat molt mes interrelacionada i

plural. Acabarem el capítol centrant-nos en les característiques deis

governs municipals catalans per poder, finalment, relacionar tot el que

hem exposat amb el fet que creiem que és un ámbit a on es pot fer una

aposta seríosa i creativa a favor de les polítiques de genere.

El nou mil-leni es caracteritza perqué la humanitat s'está adrecant

cap a un món a on la urbanització será la regla, el que. implica una

revolarització de la ciutat. Aquesta situació provoca que en aquests

moments ens interessi aprofundir en quin será el paper que jugaran els

governs locáis en la societat del.segle XXI, tenint en compte que la ciutat

no és tan sois una construcció urbanística, ni un espai que ens

proporciona servéis, si no que implica un sistema específic de relacions

socials, de cultura i sobretot, d'institucions polítiques d'autogovern que

mereixen la nostra atenció.
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Abans d'entrar de pie en el contingut d'aquest capítol ens

agradaría deixar constancia del fet que aquesta preocupado peí rol que

están jugant els governs locáis no és fruit de l'atzar o un caprici, si no la

conseqüéncia de ía presa de consciéncia de que la tendencia de futur

de la governabilitat del món occidental gira a! voltant de les ciutats. La

Declaració de Berlín sobre el futur urbá, que es va realitzar el ó de julio! de

2000 í en la que van assistir ciutadans i representants de 1000 ciutats,

governs i organitzacions de la societat civil de prop de 100 paísos de totes

les parts del món, afirma que per primera vegada a la historia de la

Humanitat la major part deis sis milions d'habitants de la Terra viuran en

ciutats i també que el fet de viure en un món de gran diversitat implica

que no hi hagi ni una resposta senzilla, ni una solució única ais problemes i

ais reptes que afronten les nostres ciutats,

En aquesta declaració també es fa esment de la necessitat que les

ciutats tinguin en compte. les següents tendéncies, que poden produir

implicacions positives o negatives sobre les mateixes: 1) la globalització i

la revolució tecnológica de la informació que crearan progressivament

un nou món sense fronteres amb un nou paper per les ciutats; 2) el fet

que les economies i les societats s'estan basant cada vegada mes en el

coneixement; 3) l'evidencia que el món s'está convertint no només en

una comunitat de nacions-Estat, sino també en una galaxia de ciutats

interconnectades; 4) la tendencia cap al fet que el poder s'está

compartint cada vegada mes entre els governs nacionals, les regions i les

ciutats; 5) la tendencia deis governs de les ciutats que s'estan fent cada

vegada mes democrátics; ó) la creixent consciéncia deis drets de les

dones, de la invisibiíitat deis drets humans i dé la. necessitat de

participado i de gestió mediambiental; i 7) el desenvolupament de noves

formes de col-laboració entre el sector públic, el privat i la societat civil,

que s'estan produínt.

EL GOVERN LOCAL DINS DELS SISTEMES POLÍTICS DEMOCRÁTICS

Els governs locáis son un element clau en els sistemes polÍtics de les

democrácies liberáis europees. Tot i que els governs locáis es

caracteritzen per proporcionar un ampli ventall de servéis de benestar

económic i social ais seus ciutadans, no es limiten a ser ens que gestionen

servéis públics, si no que es tracta del nivell de govern que está mes a
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prop de la ciutadania, característica que porta a que sigui considerat

l'órgan de govern que millor pot representar els ¡nteressos i les

perspectives de la seva localitat. Per tant els governs locáis proporcionen

una oportunitat a la participació i expressló política que pot arribar a teñir

un paper central en un sistema polftlc democrátic (STOKER, 1991:1).

Diversos autors defensen que la descentralizado entesa com la

capacitat de prendre decisions a nivell local sense la intrusió del centre

en un ampli ventall de qüestions, proporciona ¡mportants beneficis, sent

un deis mes destacats el fet que poden fer polítiques que reflecteixen una

major proximitat amb les preferéncies deis ciutadans i les ¡nnovacions

polítiques (PAGE, 1991: 69). Aquesta visió positiva no és compartida per

tothom. Exísteix una altra literatura que planteja una certa desconfianza

davant de grans quotes de descentralització i al-lega entre altres

justificacions que donar molt de poder a l'ámbit local pot ser causa

d'importants desigualtats i que la possibilitat de caure en relacions de

clientelisme és superior en els nivells de govern mes próxims a la

ciutadania. Que pesi mes un plat o un altra d'aquesta balanca

dependrá de com s'acabi estructurant aquest govern local

(competéncies, recursos i joc democrátic) i quines relacions s'estableixen

entre els diferents niveíls de govern (sistemes de control i de participació).

La relació que s'estableix entre el govern central i els governs locáis

será clau per poder valorar la importancia que pot arribar a assumir el

paper jugat per aquest govern local dins del sistema polític democrátic.

STOKER (1991; 5-7) estableix que es poden donar tres tipus de relacions

entre el govern central i el govern local, que els resumeix en els següents

models: 1) Model d'autonomia relativa, que es caracteritza per donar

una certa independencia a l'autoritat local sense negar la realitat de

l'Estat nació. Es tracta de proporcionar llibertat d'actuació a les autoritat

locáis dins d'una estructura definida de poders i obligacions, es a dir, dins

d'un marc competencial plenament definit. Les relacions del govern

central amb les autoritats locáis es troben molt ben delimitades per la

legislado. La majoria deis ingressos de les administracions locáis s'obtenen

de recursos propis i és possible la implantado de poíítiques netament

locáis o la cooperació entre les Administracions locáis i altres nivells de

govern. 2) Model de delegado, que considera a les autoritats locáis com

agencies que porten a terme les polítiques publiques del govern central.
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Aquesta manera de relacionar-se també es troba detallada de forma

específica en la legislado i es veu recolzada a través de les regulacions

que es realitzen i els sistemes de control que s'estableixen, que retallaran

de forma molt mes important la independencia deis governs locáis, quasi

inexistent. A mes, la majoria deis recursos económics locáis procedeixen

de subvencions d'altres nivells de govern. I finalment, 3) Model

d'interacció, en el qual es difícil definir les esferes d'actuacló deis governs

central i local, perqué ambdós están implicats dins d'una complexa

estructura de relacions, que es caracteritza per emfatitzar la influencia
i

mutua i per la realització de projectes de carácter associatiu. En aquest
tercer model els processos polítics deis governs central i local es troben

, i

estretament interrelacionats, fins al punt que determinades qüestions !

serán resoltes mitjangant una discussió conjunta. El mateix autor precisa, i

un cop ha establert aquesta classificació, que normalment les relacions ¡

que es produeixen en un Estat no es podran definir en base a un sol

model, si no que les estructures son molt mes complexes, ja que les

relacions entre centre - ámbit local poden no respondre a un únic tipus i

variar en base a Tarea d'intervenció i a les activitats o servéis de que es

tracti.

Els canvis que es produeixen en el medí extern afecten a les

relacions que s'estableixen entre el centre i l'ámbit local i ens condueíxen

a noves estructures d'oportunitat de les polítiques locáis. Podem destacar

tres aspectes que influirán de forma important en quin será el sistema de

relació que s'estabürá, es tracta de l'abast d'aquests canvis en la

distribució de la capacitat d'influencia deis diferents actors en la política

local, en la reconstrucció de la societat civil, i en la privatització de

l'autoritat pública (CLARKE, 1993: 11-14).

En primer lloc i en relació a la redistribució de la influencia local és

important teñir en compte que les estructures de capital domestic prévies

a qualsevol canvi están basades en el rol deis partits polítics i de les

organitzacions polítiques locáis, i en ¡'existencia o inexistencia

d'associacions no governamentals. Aquests factors determinen la

distribució d'aquesta capacitat d'influencia que és la que acabará

definint l'estructura d'oportunitat política local existent. Tanmateix, els

partits polítics i les organitzacions polítiques existents a nivell local en

societats en transformació están sovint fragmentades i pot ser que no
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siguin capaces de produir cap tipus de transformado o variado en

aquesta distribució d'influéncia. A mes, a nivell local la poca habilitat

deis nous partits per articular i agregar els interessos locáis molts cops

obstaculitza els processos de presa de declstó locáis.

En segon lloc, la reestructurado de la societat civil dependrá de

i'habilitat que tinguin les associacions per establir normes publiques que

condicionin l'evolució de l'esfera pública o d'un espai retativament

independent de l'estat. Aquests canvis permetran la creació de

mecanisme que afavoreixin una major participado ciutadana, ja sigui

mitjancant mecanismes de mediació o permetent la participado pública

individual a través d'associacions.

t en tercer lloc, quan parlem de la privatització de les autoritats

locáis ens estem referint a que ni la democratització, ni la reestructurado

tendeixen necessáriament a reforcar el rol públic existent en relació a les

forces de mercat a niveil local, si no que molts cops passa ben bé el

contrari.

Una altra característica que ens pot ajudar a entendre la natura

del govern local és la relació que s'estableix entre els funcionaris i els

polítics (PAGE, 1991: 76). Aquesta relació ens porta a dues idees noves, el

'localisme polític' i el 'localisme legal'. El primer concepte, localisme

polític, es caracteritza perqué tendeix a reconéixer un rol específic i clau

a les elits polítiques que formen part del govern local; s'afirma que no es

tracta de mers gestors administratius, si no de decisors pübltcs. Mentre

que la segona categoría, la de localisme legal s'apltca a aquells governs

on és el funcionariat, el eos burocrátic a qui se li atribueix mes poder o

capacitat d'influéncia, situant-se les elits polítiques en un segon pía, de

molta menys importancia. Els paisos amb un major localisme legal i menor

localisme polític son aquells en els que acostumen a teñir burocrácies mes

poderoses i professionals, ja que el localisme legal sitúa a les elits

polítiques escollides dins d'una major dependencia respecte a una

poderosa burocracia professionalitzada.

Una de les discussions que sorgeixen en el moment que reflexionem

sobre el localisme i, que hem plantejat iniclalment és si és possible

assegurar amplis nivells d'igualtat en sistemes a on hí ha un major

localisme polític. PAGE (1991: 95) ens planteja tres raons que impedeixen

afirmar que el localisme polític está associat amb la incapacitat
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redistributiva, el que implica que si que es poden assegurar aquests nivells

d'igualtat: primera, eis governs locáis en sistemes basats en el localisme

polítíc tan sois disposen, normalment, d'una petita proporció de despesa

pública, de manera que és quasi imposstble que puguin contribuir de

forma amplia a mantenir la desigualtat social. En segon lloc, manquen

evidencies clarament comparables sobre la redistribució que

s'aconsegueix a través deis servéis púbíícs proporcionáis per ens o esteres

de govern superiors a l'ámbit local. I el tercer motiu per dubtar que el

localisme- polític combtnat amb relacions clientelars entre elits ¡

ciutadania pugui produir desigualtats en la provisio de servéis és que no

és impossible que ens puguem trobar sistemes que tinguin elits polftiques

locáis nacionalment poderoses i que al mateix temps estiguin

proporcionant un grau d'igualació (de compensació) significant.

MODELS DE GOVERNS LOCALS

Podem diferenciar dos grans models125 de governs locáis tenint en

compte els tres factors següents: el tipus de relacions que s'estableixen

entre el centre i l'ámbit local, el seu ámbit competencial i l'autonomia

política i administrativa de la que gaudeixen (GOMA, 1998: 40),

Per un costat, el model de govern local residual, propi deis grans

Estats continentals, en el qual les institucions locáis dissenyen programes

de desenvoiupament comunitari i xarxes d'assisténcia social, pero resten

al marge deis grans servéis de l'Estat del benestar capitalista.

Per l'altra costat, el model d'aclministració municipal de benestar,

propi deis pa'ísos anglosaxons i escandinaus, en el qual les institucions

locáis despleguen rols operatius de gran magnitud, al convertir-se els

municipis en els bragos executors deis servéis públics universals de l'Estat

de benestar capitalista.'

El model de govern local residual

L'origen del municipalisme en el model de tradició francesa

explica, en gran mesura, la seva poca relleváncia política126, Els municipis

125 Hem de teñir en compte sempre que establim models ideáis en l'ámbit teóric i que la
realitat és molt mes heterogénia del que el model ens permet percebre.
124 L'origen del sistema fusionat napoleónic (the Napoleonic fused system) que va imposar
el seu ordre administratiu a molts paísos europeus, es traba en la reacció de Napoleó a la
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van aparéixer com ens privats, eren associacions dedicades a defensor o

promocionar els seus propis interessos, pero que en cap cas compartien

la potestat de l'Estat central per intervenir en assumptes d'interés general

(BRUGUÉ i GOMA, 1998:15). Aquest origen privat és la principal rao de ia

desconfianca que desperten encara ara els munícipis dins d'aquesta

tradició en les institucions polítiques centráis. Una desconfianca que s'ha

tradurt en limitacions competencials, poca generositat en les

transferéncies de recursos, proliferació de mecanismes de control i tutela,

i en restricclons legislatives a la seva capacitat d'actuació. Els municipis

son percebuts per part del govern central, en aquest model, com entitats

egoistes que només es preocupen peí seu propi interés i que no busquen

en cap moment el benestar general, si considerem que aquest ha

d'englobar mes énlla deis seus ciutadans i deis seus propis interessos.

De totes formes, encara que el seu origen es va produir en l'ámbit

privat, la seva naturalesa jurídica s'ha vist transformada i s'han convertit

en ens de Dret públic, sent aquesta una de les seves característiques.

Aquest canvi, pero, no ha pogut evitar que es continuin suportant certes

cárregues que son producte de l'heréncia de la que encara no s'han

alliberat.

Un segon tret característic, herencia de la tradició francesa, és el

fet que es tracta d'ens reconeguts constitucionalment127, el que implica

que l'Estat central no els pot eliminar ni modificar sense el seu

consentiment, ni pot actuar contra la seva autonomía perqué es troba

constitucionalment reconeguda. Aixó no impedeix, pero, que es puguin

Constitució Revolucionaria Francesa de 1791, que establia a Franca un sistema uniforme
de déparfements i commune com unitats administratives básiques, que van sobreviure a
aquesta reforma. El nivell intermedi de districtes (arrondissements) i Cantons va ser abolit
per Napoleó, excepte del districte de París. Napoleó va substituir l'excessiva
descentralització de la Constitució Revolucionaria per el sistema %fusionat' en el qual el
prefectes controlaven els départments i e!s alcaldes eren denominats des del centre. Va
realitzar canvis en el sistema de taxes, de manera que va iniciar la creació deis principls
moderns de professionalisme administratiu (BENNETT, 93: 38), Es pot considerar que Napoleó
va ser el fundador de la moderna estructura administrativa territorial no només de Franca,
sino també d'ltália, Bélgica, Holanda, nord-oest de lugoslávia i Prússla; I va influenciar de
forma ¡mportant a Espanya, Portugal i Turquía.
127 Els drets de local self-government han estat constitucionalment reconeguts en
Luxemburg (1789), Suíssa a nivel! cantonal (1803, 1848 i 1874), Prússia (1808), Franca (1831),
Dinamarca i Noruega (1837), Holanda (1848), Suécia (1862), Finlandia (18Ó5 i 1871) a la
República de Weimar (1919) i, després de la II Guerra Mundial, a Japó (1947), Italia (1948),
la RFA (1949), Portugal (1976) i Espanya (1978).
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elaborar mesures que vagin buidant el seu contingut fins arribar a

convertir-los en ens sense sentit. És essencial teñir en compte que el

reconeixement que es realitza és d'autonomia política i no merament

administrativa, el que implica l'existéncia de capacitat de decisió

política.

En tercer lloc, el principi de les competéncies generáis és el criteri

que determina quins son els ámbits sobre els quaís aquests governs locáis

poden intervenir. I aquest principi estableix la potestat deis municipis per

desenvolupar totes aquelles activitats que, sense anar contra la llei, es

puguin considerar que ajuden a la millora o a la promoció de la

comunitat. Es a dir, les autoritats locáis teñen un poder general de

jurisdicció sobre tots els afers que d'alguna manera afectin a les seves

árees o els seus habitants sempre subjectes a la llei. El que suposa que

poden actuar respecte a qualsevoltema que estigui relacionat amb la

comunitat local.

I en darrer lloc, és important teñir en compte que el sistema francés

de govern relacional (governance) local és un model de %supervisió dual',

que combina una forta direcció central amb una administrado local

representativa. Els ajuntaments i alcaldes (el rols deis quals inclou la funció

de ser un agent del govern central) son localment escollits, el que

produeix que siguin políticament potents, pero teñen poca capacitat

d'actuació discrecional en relació a les qüestions técniques (HUMES IV,

1991: 8). Sistemes de govern local amb moltes característíques franceses

els podem trobar, avui en dia, en molts paísos del Sud d'Europa (part

flatina), Llatinoamérica, África i Asia.

El model d'administració municipal de benestar: el model anglés

Els ajuntaments británics seguint la tradició d'economistes liberáis

com Jeramy BENTHAM neixen com un instrument per augmentar l'eficácia

prestacional d'un Estat que no ho pot fer tot. El que es busca es situar la

provisió deis servéis en l'escala que sigui mes apropiada, pero sense que

aixó suposi o impliqui, en cap moment, cedir cap potestat substantiva per

part del govern central. En l'actualitat el municípi ja no actúa en l'ámbit

deis seus interessos propis, sino en el deis ¡nteressos generáis, pero ho fa
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perqué és una peca de l'Estat, no perqué disposi d'autonomia política,

perqué en el fons ais municipis no se'ls cedeix poder, sino que se'ls h¡

deleguen funcions.

Aquest model a" administrado municipal de benestar es centra

sobretot en el fet que es tracta d'órgans principalment de gestió (sobre

aquesta teñen poder de decisió), sense teñir poder de decisió política. I

aquesta esséncia es tradueix en que, en primer lloc, tan sois se'ls hi

reconeix autonomía administrativa, sense reconéixer autonomía política,

el que implica que els ens locáis siguin considerats ens administratius i no

polítics i que en els paísos de parla anglesa les autoritats locáis no tinguin

competencia general en la llel es a dir, no poden actuar en tot aquells

ámbits que considerin d'interés municipal i que l'actuació no sigui

prohibida per la llei, si no a la inversa, tan sois poden actuar en aquells

que la llei estableix expressament la seva intervenció. El govern local

británic es entes, quasi exciusivament com una institució encarregada de

la prestació de servéis, o com mínim, responsable de realitzar les

actuacions necessáries per la prestació d'aquests servéis. En

contraposició al principi de les competéncies generáis, la norma británica

denominada % ultra vires' estableix que els ajuntaments només puguin

realitzar aquelles tasques que expressament se'ls hi han encomanat.

Aqüestes tasques poden ser moltes, pero el marge de maniobra sobre

elles continua sent el mateix: prácticament nul. El model anglosaxó, per

tant, no genera autogovern sino auto-admtnistració. Es tracta d'un

sistema d'enumeració de competéncies municipals, en el que les entitats

locáis només poden exercir aquelles competéncies que els hi han estat

expressament atribuídes per la llei (BRUGUÉ i GOMA, 1998:15-17).

Aquest model d'autoadministració ha ajudat ais estats a treure ei

máxim profit de la capacitat executora deis ajuntaments, convertint-los

en gegantesques maquináries adminístratives amb una potent capacitat

d'acció, pero amb una manifestó incapacitat de decisió. Els grans

municipis británícs, danesos o suecs deis anys setanta feien grans coses,

pero es limitaven a fer alió que els hi deien, el que provocava que els seus

alcaldes i regidors representessin rols eminentment simbólics i

representatius. Per fer coses ja comptaven amb gerents mes capacitats 1

experimentáis.
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El sistema britanic es pot considerar que segueix una estructura de

'regulació funcional'. El seu sistema polític s'ha caracteritzat per la

relativa autonomía deis seus governs locáis, per la falta d'un fort ministeri

de coordinado central i per l'abséncia d'executius regionals amb forts

papers de coordinado local. No hi ha cossos regionals per coordinar els

esforcos de les agencies centráis i deis governs locáis (HUMES IV, 1991: 10).

En aquest model d'administració municipal de benestar també es

parla de l'existéncia d'un sistema de jerarquía separada / ¡ndependent

(detached hierarchy), tot i que aquesta característica només es troba en

el govern local a Gran Bretanya í a Irlanda. Es tracta de que la

responsabilitat de les funcions del govern local deriven del consell escollit,

pero aquest sempre es troba sota les restriccions financeres, legáis i de

supervtsíó realitzades- pels departaments governamentals centráis. La

conseqüéncia és que l'alcalde és merament simbólic128.

El sistema dual anglés presenta algunes característiques úniques a

Europa. El domini deis commiffees i la seva manca de poder real

l'alcalde acaba sent merament cerimonial; realment per referir-se ais

governs locáis es parla deis ajuntaments (councils), emfatitzant la

responsabilitat col-lectiva exercida per un sistema de comités.

L'Ajuntament és un eos cooperatiu amb una font no separada d'autoritat

executiva, amb funcionarís que treballen per rajuntament com un tot.

El sistema britanic ha estat descrit com una 'política dual' (dual

polity) fent referencia a l'assumpció que el govern local i central son dos

regnes separats, on cada un defineix els seus propís propósits. Aquesta

afirmado ens podría fer creure que ambdós nivells es troben en una

situació de competencia, lluitant per una suma limitada de recursos en

un 'joc de suma zero'; pero aixó no és cert, el govern central depén deis

sub-nivells per la implementació de polítiques, i la majoria de les seves

despeses es dirigeixen al manteniment i a la implementació de

polítiques.

128 Des de 1992 una Local Government Commission ha estat revisant l'estructura del govern
local área per área, El resultat ha estat una estructura de 'consells unitaris' que
reemplacen els districtes i comptats (counties). Aquesta reforma s'associa amb les
principáis reduccions de les responsobilitats de despesa del govern local britanic, que ha
permés la simplificado de les complexes estructures iniciáis.
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Transformacions experimentades pels models

Aquests dos grans models locáis de l'Estat del Benestar capitalista

que acabem de descriure breument, el model de govern local residual i

el model d'administració municipal de benestar han evolucionat i han

anat experimentan! modificacions per adaptar-se ais canvis que s'han

anat produint i que han suposat un increment de l'heterogeneítat i la

conseqüent fragmentado deis models europeus de benestar local. En

concret, l'impacte del thatcherisme sitúa els poders locáis británics en

una perspectiva divergent en reiació amb els escandinaus i, en segon

lloc, la democratització municipal deis paísos del sud comporta la irrupció

de noves polítiques locáis de benestar amb aportacions diferenciáis

respecte de resquema continental.

El Model Anglosaxó és el resultat de les fortes pressions de canvi

que s'inicien els anys 80. Fins els anys 70, el model británic de prestacio de

servéis locáis de benestar s'articulava sobre quatre grans departaments

altament burocratitzats i dominats per una potent perspectiva

professional. Des de les posicions neoliberals que van governar durant

molts anys es va entendre que fossin eís servéis locáis de benestar els que

paguessin la factura del retrocés de l'Estat utilitzant el discurs de la nova

gestió pública com a factor legitimador d'aquesta decisió. La

desmunicipalització del benestar que ha experimentat aquest model es

plasma en tres línies: a) la privatització en sentit estríete (cas de

l'habitatge públie municipal); b) la centralització en sentit estrióte: sanitat

i formació ocupacional i continua; i c) t'increment del protagonisme de la

societat civil local en el marc de noves regulacions estatals (BURNS i

HAMBLETON, 1994).

El model escandinau, en canvi, es caracteritza perqué l'estructura

básica deis servéis locáis de benestar no s'ha vist recentment alterada en

els aspectes substanciáis. El predomini de valors socialdemócrates ha

actuat com motor peí seu manteniment. Els processos de canvi mes

importants afecten a I'esfera operativa. En el camp de la flexibilitat

podern apuntar una forta agencialització de l'habitatge i de la sanitat en

l'ámbit local, així com una elevada presencia de processos integrats de

producció de servéis sociosanitaris ¡ socioculturals. En el camp del

pluralisme i de la participado, els rendiments han estat menors (LAÑE,

1997).
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Per un altre costat, el model continental s'articula al voltant deis

principis de concertado interinstitucional múltiple i de subsidiarietat deis

poders públics respecte de les entitats.i corporacions socials. La gestió

quasi pluralista de servéis constitueix el segon tret básic d'aquest model

de prestació. És el que MOORE i BOOTH (1992) denominen «ordre negociat»

i que consisteix en una potent activitat de compra, mitjancant contractes

de programes d'activitats i servéis de benestar, per part deis governs

locáis, a les cinc grans ONG federáis (HESSE, 1991).

Finalment, eís muntcipis del model mediterrani presenten una

oferta i una estructura débil de servéis de benestar. Cap de les grans

polítiques socials es sitúa en t'ámbit local, Els governs locáis focalitzen els

seus rols de benestar en els servéis socials i en els aspectes culturáis,

formatius, de salut i á'oci que perméten el disseny de programes de

desenvolupament comunitari, o bé de polítiques seiectives i altament

personalitzables. Aquest situació articulada amb la forra identitat

col-lectiva municipal s'ha convertit en un incentiu de primer ordre cap a

processos d'innovació democrática, organitzativa i de gestió.

REPOLITITZACIÓ DE L'ÁMBIT LOCAL EN EL SEGLE XXI

Les ciutats, de la mateixa manera que les societats de tot el món,

han experimentat a fináis del S.XX, una profunda transformado histórica

en la seva estructura a causa de la nova infrastructura tecnológica i del

procés de globalització de l'economia i de la comunicació que s'está

produint i que ha canviat la riostra manera de produir, consumir,

gestionar, informar i pensar (BORJA i CASTELLS, 1997: 27)129. Encara que les

noves tecnologies de la informació no son la causa deis canvis

129
 CASTELLS (1996) denomina a la nova societat resultant d'aquests canvis, «la societat de

fluxes», que es caracteritza per ser una societat en la que la base materia! de tots els
processos está feta per fluxes, en la que el poder i la riquesa están organitzats en xarxes
globals per les que circulen fluxes d'informació (asimétrics i que expressen relacíons de
poder). Sent encara mes ¡mportants que aquests fluxes del poder, el poder deis fluxes:
fluxes financers, els fluxes de tecnología, els fluxes de creado d'imatge, els fluxes
d'informació, Com a reacció contraria a aquesta societat de fluxes i com a resposta a la
seva existencia, s'está produint l'afirmació de la Identitat, histórica o reconstruida
(CALHOUN, 1994; RUBERT DE VENTOS, 1994). La creado i desenvolupament en les nostres
societats de sistemes de significado es dona cada vegada mes ol voltant d'ldentitats
expressades en termes fonamentals. El resultat d'aquests processos contradictoris entre la
globalització tecno-económica i l'especificitat creixent de les identitats és la crisi
sistemática deis estats nacionals (BORJA i CASTELLS, 97: 30-1).
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experimentats per la nova societat, si que és la infrastructura que es

planteja com a pre-requisit per la seva existencia.

En la base de la transformado tecnológica i d'organització de la

nova economía global (de la informado), podem observar la presencia

de canvis en les relacions laboráis i en les estructures de l'ocupació en

totes les societats (BORJA i CASTELLS, 1997: 4). En relació a la nova

economía global hem de teñir en compte que és articulada al voltant de

xarxes de ciutats (SASSEN 1994).

Les transformacions históriques que s'estan produint no es limiten a

les esferes tecnológiques ¡ económiques, si no que també afecten a les

institucions polítiques, culturáis i de comunicado, creant un sistema

interdependent de relacions socials130. Hem de teñir present que el nou

sistema de comunicació ha incrementat la seva capacitat per absorbir

tota classe d'expressions polítiques, socials i culturáis, en un univers digital

(BORJA i CASTELLS, 1997:12).

Tot i que s'utilitza el terme globalització com una ¡dea coherent, H.

V. SAVITCH (2002: 19) afirma que es tracto mes aviat d'un procés continu

de fluxes, en transido i amb forca desordre. El procés es realitza a través

de les xarxes internacionals {international nefworks) els participants de les

quals participen en les comunicacions, les transaccions económiques i en

les activitats polítiques i socioculturals que es produeixen, sense que

existeixin controls centráis o grups cohesionats de gestors. La globalització

acompanya a un enorme ventall d'activitats que son conseqüéncia

d'una revolució en el món del transport i de la comunicació, també

suposa la integració de les economies nacionals ¡ al mateix temps és un

procés polític que connota una intensa interacció entre estats, localitats i

societats a través del món (HELD 1991 en Savitch 2002: 20). Pero la

globalització no s'acaba aquí, si no que també conté un element

sociocultural, que conviu amb la idea d'una societat multicultural, oberta

i multtpolar (KNIGHT i GAPPERT 1989).

El procés de globalització, conseqüentment, está alterant

profundament ('estructura espacial i social de les societats existents en tot

el planeta i aixó té una important transcendencia en l'articulació que es

130
 AUBY (2001: 7) ho argumenta de la següent manera: «fenomen económic i socia! per la

seva naturalesa original, la globalització ha desenvolupat unes conseqüéncies sobre els
espais públics, els aparelís públics i la gestió pública»
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produeix entre !o global i lo local. Els efectes d'aquesta articulado

variaran d'acord amb els nivells de desenvolupament deis paísos, de la

seva historia urbana, de la seva cultura i de les seves institucions (BORJA i

CASTELLS, 1997: 16).

Es tracta de teñir en compte, pero, que la globalització no implica,

el menyspreu de l'ámbit local, sino ben al contrari, els canvis que s'han

produít comporten que avui en dia ambdues perspectives siguin

absolutament complementáries i necessáries (CANALES ALIENDE, 2000: 34 i

BORJA i CASTELLS, 1997: 3). Cada vegada pren mes forca el diáleg, la

dialéctica que s'estableix entre l'ámbit global i el local. I aqüestes

relacions es deuen, sobretot, a dues realitats, per un costat es tracta de

reconéixer que l'economia global no és gens indiferent ais seus

ancoratges territorials; i, per un altre costat, teñir present que es busca

l'arrelament, el contacte amb l'ámbit local com contrapés o

compensació ais efectes de llunyania que acompanyen a la

globalització (AUBY, 2001: 13-14).

En l'actual entorn de globaíització i de complexitat, l'orientació, el

marc i la perspectiva fonamental de la modernització de la gestió

pública es centra sobretot en dues esteres, per un costat, en la

"repolitització" del govern local (CANALES ALIENDE, 2000: 41), perqué

s'encarregui d'elaborar projectes novedosos que donin resposta a les

necessitats de la ciutadania i per l'altra, en la creado d'entitats

supranacionals, perqué es responsabiiitztn d'aquells ámbits que son massa

grans o amb implicacions macro i que no poden ser tractats de forma

adequada pels governs locáis, sent el desenvolupament de la Unió

Europea un deis principáis exemples d'aquesta segona yessant (BORJA i

CASTELLS, 97: 5)131.

Els governs locáis adquireixin, per tant, un rol polític revitalitzat a

través de la crisi estructural de les árees d'autoritat i de poder que afecta

a la ¡dea d'estat-nació en el nou sistema global (BORJA i CASTELLS, 1997:7).

Els estats nacionals son massa petits per controlar i dirigir els fluxos globals

131 Ens trobem en un context en el que trobem diversos autors que defensen que Testal
nació és vist com massa petit per respondre de manera efectiva a les questions de nivell
macro (ex: corporacions internaclonals, crim internacional, escalfament global), pero
massa gran per respondre de forma flexible a les questions que afecten a la ciutadania i a
les comunitats a nivell micro (ex: crim i seguretat, pressions familiars. inseguretat laboral)
(BENINGTON i GHDDES, 2001: 4).
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de poder, riquesa i tecnología del nou sistema, i massa grans per

representar la pluralitat d'interessos socials i ¡dentitats culturáis de la

societat, perdent al mateix temps legitimitat com institucions

representares i com organitzacions eficients (BORJA i CASTELLS, 1997: 18).

El canvi en el paper jugat pels municipis en els sistemes polítics com

a conseqüéncia, en gran part, de la denominada crisi de TEstat-nació",

obliga no només a la realització de canvis legáis i polítics, si no també a

canvis en la cultura i en la gestió pública local, que no pot estar a'íllada

de la realitat social i de les demandes de la ciutadania. La governaütat

local (governance) exigeix i implica la presencia d'aquesta nova gestió

local que legitimi i afegeixi la representativitat local.

Per deixar clara la importancia que está assumint l'ámbit local a

l'Europa contemporania podem utilitzar les paraules de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

(2001: ó) «s¡ s'hagués de resumir en poques paraules el que ha significat la

Conferencia de Riga132 en la consciéncia del municipalisme europea (...)

diria que és la constatació de que, en els inicis del segle XXI, els vertaders

Estats democratics han d'afegir una quarta característica constitutiva a

les tres que tradicionalment els atribuíem - l'imperi de la llei (Estat de

Dret), el respecte ais drets de l'home i la democracia pluralista-, que és

I'existencia d'una vertadera democracia local en els nivells municipal,

intermedi (provincial, departamental) i, en el seu cas, regional».

La importancia de l'ámbit local com centre de gestió de lo global

es pot observar, principalment, en tres ámbits de forma mes importants: la

competitivitat i productivitat económica, la integració socio-cultural i la

gestió i representació política (BORJA i CASTELLS, 1997: 5-7)

Des d'un punt de vista económia el context territorial és vist com

un element decisiu per generar competitivitat en les unitats económiques

que es troben dins d'una economía globalitzada, ja que sense caure en

proteccionismes, les actuacions que es realitzen des del govern local

poden contribuir de manera efectiva a millorar les condicions de

132 Conferencia sobre "la democracia local en l'entrada del segle XXI" celebrada a Riga
els dies 3 ¡ 4 de maig de 2001, organitzada peí Consell d'Europa i el Govern de Letonia, La
génesi de la Conferencia de Riga es sitúa a l'any 2000, quan el Consell d'Europa va
decidir celebrar en el primer any del nou segle una Conferencia, coincidint amb la
Presidencia letona del Comité de Ministres, destinada a realitzar una reflexió comú deis
polítics i deis experts deis diferents paísos membres (43 Estats) sobre la situació actual de la
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productivitat i competitivitat d'aquelles companyies que depenen del

benestar que existeix en la societat local. La máxima "pensa globalment,

actúa localment" simbolítza una realitat en la qual la globalització deis

mercats a escala mundial porta ais actors económícs a centrar-se en

estructures económiques i socials mes próximes per ser mes competítius.

Respecte a la segona esfera que fa referencia al paper jugat per

les entitats locáis en la integrado cultural hem de teñir en compte que

en un món en que la comunicado está esdevenint globalitzada, és

essencial mantenir diferents identitats culturáis per estimular el sentit de la

pertinencia en les qüestions del día a dia que es produeixen en una

societat específica. En un moment en que es corre el perill de

l'hegemonia d'uns valors catalogats com universals, la defensa i la

construcció de diferents identitats amb unes bases históriques i territorials

és un element clau per donar sentit a una societat i ais seus individus. Es

tracto d'aconseguir establtr un sistema d'integració social i cultural que

respecti les diferencies mentre estableix codis de comunicado entre

diferents cultures. L'Estat-nació és a qui se li atribuit tradiciónalment

aquesta responsabilitat respecte a la integrado cultural i a la cohesió

social, pero aquesta atribució s'ha vist superada per moltes realitats, ja

sigui perqué en un mateix Estat-nació existeixen diferents identitats, com

passa a Espanya o perqué la presencia d'un determinat Estat es deu a

decisions arbitráries com pot ser el cas de la descolonització d'África. Per

aquests motius es considera que serán les societats locáis les que podran

crear els mecanismes que sigutn necessaris per integrar diferents grups

étnics i culturáis.

I en relació a l'últim aspecte, hem de teñir en compte que la gestió

i la representació política en aquest nou govern local es caracteritza per

plantejar mecanismes que facilitin una major participado ciutadana en

tot el procés de presa de decisió d'una política. Es vol fomentar

['existencia de governs que fomentin els valors democrátics a través

d'aquests mecanismes de participacio, al mateix temps que s'introdueix

la idea de governance o govern relacional com a manifestació en la

presa de decisió dins de la complexitat de la societat actual. Aquesta

democracia local en el nostre coníinent i les seves expectaíives de desenvolupament
futur en el segle que acabem d'inaugurar.
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governonce es caracteritza perqué les decisions no son preses de forma

unilateral i jerárquica peí govern local, si no que son el resultat de

l'existéncia de xarxes horitzontals formades' per representants

governamentals, de l'ámbit privat i del món associatiu i de xarxes verticals

constituídes pels diferents nivells de govern (Unió Europea, Estat,

Comunitats Autónomes i governs locáis).

De tot aixó podem deduir que el procés de globalltzació que

s'está experimentat está produint noves pressions sobre les autoritats

locáis perqué siguin mes eficients i efectives. De forma que l'articulació

entre societat i economía, tecnología i cultura en el nou sistema es pot

realitzar d'una forma mes eficient i equitativa a partir del reforcament de

la societat local i de les seves institucions polítiques (BORJA I CASTELLS, 1997:

14). MILLS (1861) ja afirmava en el segle XIX que «la democracia local

ofereix ais clutadans la possibilitat d'exercir les seves llibertats i d'expressar

les seves identitats locáis d'una mañero que és diferent de i

complementaría a nivells mes eleváis de govern».

Existeix, a mes, un segon factor que influeix en aquesta

transformado deis órgans de govern locáis i és l'opinió pública, que

reflecteix l'existéncia de canvis mes grans en la societat. Una ciutadania

mes informada planteja noves demandes ais governs locáis i impossibilita

la utilització de la vella estrategia adoptada per alguns ajuntaments que

es basava en el lema 'deixa'ns a nosaltres, sabem qué és el millor', que

ara ja no és acceptada per la poblado. Actualment la ciutadania

espera que la seva autoritat ¡ocal els pugui assegurar, de forma eficient,

una resposta en un gran nombre de qüestions relacionades amb la

millora de la seva quaiitat de vida (HAMBLETON, 2002: 148). .

En l'aposta per l'ámbit local s'intentará, conseqüentment, donar

resposta ais dos factors causants de la seva repolitització133: la

globafització i la reclamado d'una major connexió entre ciutadania i

133 El Secretan General de I'OCDE ha proposat un nou paradigma com a marc dins del
qual es pot buscar un equilibri entre el creixement económic, l'estabilitat social i la bona
governació, marc necessari per assegurar els beneficis de la globalització, El "progrés
económic" es refereix tant a la intenció de distribució del programa económic com al
creixement de la producció económica; la "cohesió social" s'ha de mantenir a pesar del
rápid canvi social, i la " participado democrática" és essencial per la bona governació i
les innovacions respecte a la nova relació entre el govern i la societat civil son mes fácils
de portar a terme localment (Document Pi i Sunyer, 1998: 9-10).
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acció de govera a partir de constituir un nou govern local, democrátic i

de gestió.

Aquesta presa de consciéncia produeix que ens trobem en un

moment en que s'aposta per la renovado del paper específic de les

ciutats, proposant la construcció d'una relació dinámica i creativa entre

l'ambit local i l'esfera global (BORJA i CASTELLS, 1997: 12-13). Aquest canvi

d'un govern central mes controlador a un soci i colaborador que actúa

conjuntament amb el govern local i el mercat, es a dir, aquest procés de

descentralizado intergovernamental que plantegem varia de forma molt

important depenen de la tradició histórica i del pes originan que l'Estat ha

tingut en cada país (BENNETT 1993: 15). És un error bastant habitual creure

que la globalització produeix impactes semblants en els diferents paísos i

dins d'aquests, encara que és cert que la homogeneítzació de la vida

urbana com a consequencia de les influencies globals és un tema comú

en els debats, pero com ASCHER argumenta «la diversifat - i sobretot la

diversitat de les ciutats Europees- crea una diversitat d'experíéncies que

permet que cada demanda tingui una resposta generada localment i

propia de la seva poblado local» (HAMBLETON, et al 2002: 10).

SAVITCH (2002: 25) afirma que el que no es pot negar és que les

ciutats son extraordináriament eficients i que el seu creixement es pot

considerar com un guany de la globalització, ASCHER ens mostra com els

canvis tecnológics ¡ demográfics produits possibiliten que les ciutats

incrementin la seva presencia estratégica, com podem observar en el fet

que, en efecte, poden convertir-se en qui incuba i restitueix, a la vegada,

la innovado local i global. Les ciutats optimitzen l'ús de l'energia humana

i mecánica, permeten transport mes rápid i económic. i proporcionen

mercats laboráis flexibles i altament productius (NEWMAN 1994). A mes, les

ciutats faciliten una difusió de productes, idees i recursos humans entre

espais rurals i urbans, suburbans i exurbans. L'autor afirma que podem

apreciar com les ciutats optimitzen el seu treball quan observem la seva

transformado económica en un període de temps.

En aquesta nova aposta peí món local la participado ciutadana

s'está convertint en un element clau. Sense un lligam sólid amb els

ciutadans, els governs de les ciutats no tindrien la forca necessária per

navegar en els circuits globals. En aquest sentit lo local i lo global son

complementaris, no antagónics. Aquesta integració social requereix
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mecctnismes polítics democratitzats, basats en la descentralizado

administrativa i en la participado ciutadana en la gestió municipal

(BORJA, 1988).

Els governs locáis per poder donar resposta a aqüestes noves

necessitats disposen de dos importants avantatges comparatius respecte

ais actors nacionals; per un costat, gaudeixen d'una major capacitat de

representació i legitimado en relació ais seus representáis, ja que son

agents institucionals d'integració social i cultural de comunitats territorials.

Per un altra costat, gaudeixen de molta mes flexibilitat, adaptabilitat i

capacitat de maniobra en un món de fluxes entrellacats, demandes i

ofertes canviants i sistemes tecnológics descentralitzats i interactius (BORJA

¡CASTELLS, 1997: 19).

Els governs locáis i regionals están sorgint, en tot el món, com

entitats mes flexibles, unides al terreny de les seves ¡dentitats,

potencialment capaces de negociar una adaptado continua a la

geometría variable deis fluxes de poder. La proximitat de l'ámbit local

emergeix com un espai des del qual oferir respostes mes adequades a la

diversítat. La dificultat mes gran que els governs locáis han d'afrontar és la

seva dependencia administrativa i la seva escassa capacitat en recursos

económics i el risc de derivar cap el localisme polític i el tribalisme cultural

si la defensa de la identitat es converteix en fonamentalisme (BORJA I

CASTELLS, 1997: 31). Es plantegen dues qüestions relacionades amb la

responsabilitat funcional del govern local: com es reparteixen les

responsabiiitats entre els respectius nivells de govern i les relacions

intergovernamentals sobre la transformado de les funcions (MARCOU,

1993:58-59).

Éls espais locáis tendeixen, conseqüentment, a la politització, es a

dir, a la superació deis clássics rols operatius del govern municipal. El

desbordament de les funcions tradicionals es projecta en dues

dimensions: cap l'ampliació de les agendes locáis, i cap el

desenvolupament en elles de nous rols estratégics i qualitatius (BLANCO i

GOMA, 2002: 23).

Aquesta creixent globalització i interdependencia internacional ha

produit altres consequencia com és el fet d'animar ais governs regionals i

locáis a ser mes actius en Carena internacional. De la mateixa manera

que els governs centráis deis Estats i els governs subestataís existents dins
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d'aquests han hagut d'ajustar els seus comportaments d'acord amb els

reptes interns i internacionals (MORATA, 1996: 293).

Sent concretament dos aspectes de la globalització i de la

interdependencia els que han determinat de forma mes important

l'activitat exterior deis governs regionals i locáis, es tracta de la

diversificado de l'agenda internacional i la desaparició absoluta de entre

política interior i política exterior (GARCÍA SEGURA, 1996: 240).

En tota aquesta discussió cada vegada s'está atribuint mes

importancia a la democracia local. Com s'estableix en íes conclusions

fináis de la conferencia de Riga: «5. en els inicis del segle XXI, la

democracia local, en els nivells municipal, intermig o regional és un deis

elements constitutius deis Estat democratics d'Europa. Junt amb l'Estat de

Dret el respecte ais drets de l'home i la democracia pluralista, constitueix

una de les característiques de les nacions europees que es troben unides

a la "casa comú" del Conseii d'Europa».

De'totes formes aquesta afirmació no está absent de problemes,

com especifica aquest mateix informe sobre la Conferencia de Riga, fot i

ser cert que la democracia local s'ha consolidat en termes generáis,

continúen existint tnsuflciéncies i amenaces, ressaltant-ne quatre. En

primer lloc es parla de que molts Estats teñen la temptació, sota l'excusa

d'eficientismes d'inspiració tecnocrática (impulsats quasi sempre des del

Ministeri responsable de les finances de cada país), d'implantar tota una

nova generado de controls mes subtils que els del passat, pero no per

aixó menys perillosos per l'autonomia local i peí dinamisme deis governs

locáis. En segon lloc es destaca la insuficiencia deis governs locáis per

atendré les creixents demandes deis ciutadans i les majors competéncies

que, progressivament, va assignant-los l'ordenament. Aquesta realitat

provoca que sigui necessari un major equilibri entre els recursos i les

competéncies locáis, sent l'Estat el responsable del disseny d'aquest

model. En tercer lloc es planteja la preocupació derivada de la crisi de la

participado política en les seves formes tradicional, afirmant que es

considera que el nivell local és el mes adequat per implicar-se en la

mobilització ciutadana. I en darrer lloc es manifestó ['existencia d'una

tensió entre dímensió i eficacia: per sota de certs nivells mínirns, la

democracia local és una fallada, pero la historia, la tradició i els

sentiments d'identitat col-lectiva son importants per ¡'equilibri de les
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persones ¡ de les comunitats. S'ha de buscar un equilibri, forjant unttats de

govern local que tinguin dimensions i massa crítica suficients per dotar de

contingut a la noció de subsidiarietat, pero que d'alguna manera

sápiguen integrar com subnivells a les comunitats producte de la historia,

sempre que tinguin una substancia mínima.

És una realitat que en l'actualitat, les autonomies locáis i regíonals

son un component essencial de la democracia en tots els palsos

membres del Consell d'Europa134. La seva importancia está recollida per

la Carta Europea de l'Autonomia Local135, que ha estat el resultat d'un

llarg treball en el que es va teñir en compte una amplia tradició histórico-

política i doctrinal, i on es van confluir diverses teories per la seva

elaboració, les teories franceses del pouvoir municipal i de la

descentralizado, la teoría germánica de l'associació i el Self-government

anglosaxó, aconseguint la formulació d'uns principis que podem

considerar que sintetitzen les diferents orientacions i que son els que la

Carta recolleix (RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 1999: ól). La Carta ha estat ratificada

per la majoria deis paisos del Consell d'Europa, pero hem de teñir en

compte que ha estat redactada en uns termes que poden ser acceptats

per cada un deis estats membres en relació al govern local que cadascú

té, sense esperar que la propia carta produeixi canvis en la legislado.

Realment no ha jugat un paper en les discussions que s'han realitzat sobre

les reformes del govern local en els estats membres de la UE (MARCOU,

1993: 52), on hem de reconéixer que si que ha tingut un pes molt mes

significatiu ha estat en els paisos de l'Europa de l'Est i Central.

CLARK (2002: 80-86) defensa que en l'actualitat com a

conseqüéncia de tot el que hem exposat fins ara, esta emergent una

Nova Cultura Política a les ciutats, que considera que es caracteritza per

la presencia de 7 aspectes claus que evidencien els canvis:

1) La clássica dimensió esquerra-dreta ha estat transformada. La gent

encara parla d'esquerra i de dreta, pero el significat deis termes ha

1M El Consell d'Europa és una organització internacional que va sorgir en plena postguerra
europea, a l'any 1949 i que té com a finaütat, d'acord amb l'artlcle 1 del seu Estatuí
«realitzar una unió mes estreta entre els seus membres per salvaguardar i promoure els
ideáis ¡ els principis que constitueixen el patrimoni comú i afavoreixen el seu progrés
económic i social».

135 Es tracta d'un document breu integrat per un Preámbul i 17 articles, estructurats en tres
Parts.
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canviat. Per exemple, l'esquerra cada vegada mes significa qüestions

socials i cada vegada fa menys referencia a la política de classes.

2) Les qüestions socials i les fiscals - económiques es troben explícitament

díferenciades. Les qüestions socials requereixen un tractament específic i

diferencial de manera que el tractament que es dona a aqüestes

problemátiques no pot ser unicament la consequencia de la posició que

es manifestó respecte a les qüestlons fiscals. Es tracta d'ámbits que han

de ser diferenciats analíticament, tot i que continua existint una gran

¡nterrelació i influencia entre ambdós.

3) Les qüestions socials han incrementat in salience en relació a les

qüestions económiques o fiscals.

4) Increment de l'individualisme social i de l'individualisme de mercat.

Aquests individuaítsmes no impliquen, en cap cas, un retorn a la tradició.

Aquesta Nova Cultura Política uneix el lliberalisme de mercat' (en el

passat ámpliament ¡dentificat amb els partits de dreta) amb el
%progressisme social' (social progressiveness) (sovint identificat amb els

partits d'esquerra). Aquesta nova combinació de preferéncies guia els

nous programes, i les noves regles del joc.

5) Qüestionant l'estat del benestar. Alguns ciutadans i líders de la Nova

Cultura Política conclouen que 'governar' en eí sentit de la planificació

central per part de l'Estat és irreal en molts servéis, tant económics com

socials. Son escéptics respecte a l'eficiéncia d'un sistema burocrátic

central i busquen la descentralizado administrativa o contactar amb

altres governs o actors privats. Molts observadors senten que els governs

locáis poden servir millor al públic que els estats nació. Aquesta creenca

porta a desenvolupar governs mes petits i mes responsables i nous acords

intragovernamentals.

ó) Increment de la participado ciutadana en les qüestions polítiques i

pérdua de forca de les organitzacions polítiques jerárquiques. Els nous

moviments socials i Issue politics' son importants aportacions al procés

polític, Aquests moviments encoratgen ais governs a respondre mes

directament ais constituents interessats. Els ciutadans es converteixen en

activistes que realitzen demandes al govern i refusen ser tractats com

subjectes dócíls o clients.

7) Aqüestes noves perspectives no podem obitdar que son mes influents

entre les societats i els ¡ndividus mes joves, mes educats i affíuent. com a
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consequencia del fet que aquesta Nova Cultura Política ha sorgit grácies

ais canvis que s'han produít en l'economia i en la familia.

Podem concloure aquest apartat sobre la repolitizació de l'ámbit

local amb la reflexió que realitza BENNEn (1993) sobre la seva importancia i

els dilemes que planteja després d'afirmar que les estructures

ínstitucionals d'aquests governs locáis no les podem entendre d'una

manera rígida, si no que és essencial la seva capacitar d'adaptació a les

noves necessitats i a les noves demandes. L'assignació de territori,

competéncies i funcions entre els diferents nivells de govern s'ha d'ajustar

a les noves possibilitats polítiques, económiques i tecnológiques, l'autor

estableix que podem diferenciar tres elements causáis clars que

pressionen per canviar les estructures existents de govern local (BENNEn,

1993: 6-7): en primer !loc tenim el desenvolupament continu de la

urbanització, que condueix a canvis dimensionals que produeixen

interrogants sobre quina és la dimensió correcta o millor de les entitats

administrativos per a donar respostes eficients i eficaces. En segon lloc, els

canvis en la identitat cultural i social, que produeixen conseqüéncies en

els rois governamentals. I en tercer lloc, els canvis en les demandes de

prestació de servéis públics i en la seu finangament, com a consequencia

del procés de reestructurado de l'Estat del benestar que s'está produint.

Per poder veure com afecten aquests canvis o de quina manera

els governs locáis han d'adaptar-se ais mateixos, és interessant observar

quins son els elements comuns que teñen els governs locáis europeus

derivats de la seva historia. Essent tres aspectes eis que teñen una

especial relleváncia en aquesta herencia comuna: el constitucionalisme,

com una forta manifestació de la divisió de poders i de la representació

electoral formal a través de tots els nivells de govern local. La importancia

de la comunitat com la unitat básica que caracteritza a l'entitat local. I la

professionalització de l'administració del govern local com característica

deis cossos que s'encarreguen de la prestado de servéis (BENNEIT,1993: 3).

Sempre ha existit tensió entre aquests tres elements, el que ha

portat que la reforma del govern local es plantegi com inevitable. Podem

distingir tres principáis tensions: entre el constitucionalisme i el rol de la

comunitat; entre el constitucionalisme i el professionalisme; i entre la

professionalització i l'ús de la comunitat (BENNEH, 1993: 4-6).
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En primer lloc, la tensió existent entre el constitucionalisme i el rol de

la comunitat deriva de la tensió mes amplía que existeix entre govern

central i local. El constitucionalisme s'ha desenvolupat com un concepte

per controlar els poders derivats del govern central en un estat-nació, de

manera que els drets básics es vegin protegits. Per una altra costat la

comunitat estaría estretament relacionada amb els governs locáis, on

molts cops és básicament la participado democrática la que legitima la

seva existencia i proporciona demandes directes, pero amb el

desavantatge que els governs locáis molts cops son excessivament petits

per financar-se i proveir els seus propis servéis. De manera que ens trobem

amb un govern central que té els recursos, pero sense administrador a

nivell local perqué proporcionin els servéis.

La resolució d'aquest conflicte normalment s'ha realitzat a través

de la transferencia de recursos a través o bé, de procediments de

desconcentracíó regional del govern (agents centráis que administren

servéis locáis), o procediments de fusió de governs locáis (per crear

unitats suficientment grans per proporcionar els servéis), o de cooperació

entre comunitats, o la utilització del sector privat com a contracosta, pero

subjecte a la regulació del govern local. Cap d'aquestes solucions és

estabie durant llargs períodes de temps, buscant equilibri entre les

diferents alternatives.

En segon lloc, la tensió que es produeíx entre el constitucionalisme i

el professionalisme deriva de les diferencies existents entre els

representants escollits i els burócrates. Els polítics gaudeixen d'un mandat

electoral per a desenvolupar servéis, mentre l'altre grup té una tradició

professional i sense passió que busca emfasitzar l'eficiéncia i l'efectivitat.

Normalment ambdós treballen de forma conjunta, pero apareixen

tensions quan les unitats locáis son fortament polititzades. Aquesta tensió

ha comportat que s'hagin despolititzat algunes árees de la prestació de

servéis, com a mínim a nivell local, produint que aquest govern local sigui

vist mes com un agent de prestació de servéis, que com un eos de base

comunitaria. Les conseqüéncies ímmediates d'aquesta visió son,

l'emfasització de les respostes donades peí mercat o quasi-mercat i el

reforcament del govern central.

I finalment, la tensió existent entre la professionalització i l'ús de la

comunitat que es produeix, principalment, en els municipis de dimensió
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molt petita. Es tracta de la dificultat de prestar alguns servéis, o

d'assegurar un mínim de qualitat en aquests, quan el municipi son moít

petits. La resposta que s'ha donat ha estat buscar incrementar la

dimensió deis municipis, a través de procediments de fusió (técnica molt

utilitzada a Austria i a Gran Bretanya). Actuaiment pero, la tendencia és

emfasitzar les comunitats d'escala mes petita i assegurar la importancia

deis individus sobre les comunitats. Aquesta nova aposta es troba en

tensió amb la qualitat deis servéis, reficiencia i el professionalisme.

L'autor (BENNET 1993) proposa la 'descentralitzacio flexible' com a

resposta a aqüestes tensions. Considera essencial repensar no tan sois

l'escala de l'administració i el rol de l'estat, sino també realitzar una

redistribució de competéncies, responsabilitats I recursos entre els

diferents nivells de l'actuació administrativa governamental. Especifica

que en el mateix moment en que s'está portant a terme aquesta

descentralitzacio flexible, s'ha de produir 'una agregado flexible' que

seria unir o establir lligams entre petites unitats i les seves competéncies i

recursos financers per incrementar l'eftciéncia técnica i económica,

Quan parlem de descentralitzacio hem de teñir en compte que es tracta

d'un concepte relatiu i no absolut, que es defineíx tenlnt en compte altres

models normatius existents o altres punts de partida histories.

LA INTEGRACIO EUROPEA EN EL PROCES DE REPOL1TITZACIÓ DE L'ÁMBIT LOCAL

Hem exposat que una de les tendencies actuaiment existents com

a conseqüéncia del fenomen de la globalització ha estat la creació

d'ens supranacionals. En aquest apartat volem estudiar la importancia

que el procés d'integració europea ha assumit dins d'aquesta tendencia

i com ha influenciat en el paper que hi juga l'ámbit local.

El procés d'integració europea ha estat i continua sent un factor

que influeix en els canvis que s'estan produint en la manera de fer

polítiques publiques. La descentralitzacio va ser el primer pas, la

modernització el segon i ara sembla que la internacionalització i la

integrado dins de la Unió Europea sigui el tercer esglaó, tenint una forta

influencia sobre els governs locáis, canviant la seva situació i els seu

comportament com actors (GOLDSMITH i KLAUSEN, 1997: 251).

Com a resultat d'aquest procés d'integració que s'está donant

conjuntament amb el procés de descentralització territorial de l'Estat a
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nivell europeu s'está produint una pérdua gradual del poder de l'Estat

'cap a dalt' i %cap a baix', que porta a enfortir respectivament ais nivells

supraestatal i subestatal de govern (HOLLINGSWORTH i BOYER, 1997: 464). Aixó

s'ha traduít en el context de l'Europa occidental en una pérdua parcial

de la sobirania de iure per part deis governs centráis deis Estats membres

de la Unió Europea sobre certs poders que han estat transferits a les

¡nstitucions comunitáries; i per un altre costat, a la descentralizado

territorial de la autoritat política en l'lnterior deis propis Estats (JESSOP, 1997:

35-36).

L'evolució de la Unió Europea té ¡mportants implicacions pels

governs locáis a Europa. Podem distingir tres impactes diferents: directes,

¡ndirectes i de tercer ordre. Els impactes directes serien els que deriven de

liéis i directives que influencien directament ais governs locáis i al sector

públic. Impactes indirectes son els produíts per la recerca

d'harmonització de polítiques, regles i regulacions en diferents ámbits

com podrien ser les condicions laboráis, les qüestions mediambientals i els

afers que afecten ais consumidors. I finalment, els impactes de tercer

ordre es referirien ais canvis en la situació deis governs locáis com a

conseqüéncia deis processos d'integració i internacionalització que han

produít transformacions en els medis polítícs, institucionals i técnics en els

que operen els governs locáis ¡ regionals (GOLDSMITH i KLAUSEN, 1997: 252).

Dins d'aquest tercer ordre podem destacar la influencia que el

desenvolupament económic de la UE realitza sobre els governs locáis,

assumínt una especial transcendencia la creació del mercat únic i la

introdúcelo del príncipi de subsidiarietat que está redistribuint els rols

nacionals, regionals i locáis dins d'una comunitat de pqísos que cada

vegada esdevenen mes integrats (BENNETT, 1993: 17).

Si ens centrem en els efectes derivats de la creació d'un mercat

únic a nivell europeu observem que la seva presencia va suposar la

desaparició de les proteccions deis mercats nacionals. Per aquest motiu

les industries de tes diferents localitats i regions es troben en una situació

de competencia respecte a les industries d'altres locaiitats o regions

europees, el que produeix que l'éxit económic vagi de la má de les

actuacions económiques que es realitzin a nivell local. Els governs locáis i

regionals, de la mateixa manera que altres ¡nstitucions locáis no

governamentals, produeixen importants efectes en aquests factors
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económics perqué les decisions polítiques locáis i els servéis que es

presten des del municipi juguen un paper ¡mportant com a suport de

l'activitat económica local, ja que decideixen sobre quin será el 'clima

de negocis' local, ía cárrega impositiva de la ctutat les polítiques

mediambientals, els servéis d'informació que es presten, el suport que es

proporciona i les escoles de formació professional que es creen (BENNETT,

1993: 17-18) i tot aixó influeix en la competitivitat.

Per un altre costat, des de la UE s'ha apostat peí principi de

subsidiarietat que implica que les tasques sempre s'han de realitzar pels

nivells mes próxims a la comunitat, a no ser que un nivell mes elevat pugui

assegurar una major eficiencia.

El principi de subsidiarietat130 és un principi general del Dret

comunitari137, que s'encarrega de la distribució territorial de competéncies

i del funcionament del sistema de poder públic comunitari-europeu.

Aquest principi defensa que les competéncies siguin assumides per

aquella administració que sigui mes próxima ais ciutadans. El principi va

ser introduit peí Tractat de Maastnch (article 3B del Tractat constitutiu de

la Comunitat Europea) i desenvolupat en el Tractat d'Amsterdam on se li

dedica un Protocol annex (el número 7 sobre í'aplicació deis principis de

subsidiarietat i proporcionalitat), una declaració de totes les parts en la

Conferencia Intergovernamental i una declaració per part deis governs

d'Alemanya, Austria i Bélgica138.

136 PAREJO ALFONSO (1999: 11) exposa que les notes mes destacables de ía regulació que el
protocol annex al Tractat d'Amsterdam realitza deis prlncipis de' subsidiarietat i de
proporcionalitat son les següents, en primer lloc. el principi de subsidiarietat s'estableix des
de la perspectiva no tant estática de la competencia (el poder per la presa de decisions
i, per tant, com estructura de «poders» definits). I en segon lloc, el fet que el protocol es
preocupa de precisar que els principis que contempla no afecten ni a la regla de que la
Unió Europea pot i ha de dotar-se deis mitjans necessaris per aconsegulr els seus propis
objectius i portar a termes les seves polítiques; ni a la regla de no posar en dubte les
competéncies atribuides a la Constitució Espanyola,

137 Al ser la subsidiarietat un principi general del Dret comunitari (originan) el seu radi
d'acció s'estén (peí doble efecte de la primacía i l'efecte directe d'aquest Dret) ais
ordenaments deis Estats (PAREJO ALFONSO, 1999; 27)

m En aquesta declaració s'estableix que pels governs alemany, austnac i belga, és
evident que l'acció de la Comunitat Europea, de conformitat amb el principi de
subsidiarietat, no només no afecta ais Estats membres si no també a les seves entitats, en
la mesura que aqüestes disposin d'un poder legislatiu propi que els confereix el Dret
constitucional nacional.
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El Protocol destaca dos fonamenís principáis del contingut del

principi de subsidiarietat i son l'apropament de les decisions deis poders

públics ais ciutadans i l'assegurament de la transparencia i la

democracia (PAREJO ALFONSO, 1999: 11)

S'aposta peí principi de subsidiarietat per part de la UE per

considerar que les administracions locáis acostumen a trobar-se en millors

condicions per gestionar el territori, ja que disposen de major informado

sobre els problemes locáis i mantenen un contacte quotidiá amb els

actors socials i els ciutadans (FONT i SUBIRATS, 2000:17). A mes el principi de

subsidiarietat es planteja com un concepte dinámic, interpretable i

aplicable en funció de les circumstáncies concretes i deis objectius

comunitaris existents.

A escala euporea, mes enllá de l'Europa comunitaria, la Carta

Europea d'Autonomia local de 1985 (arts. 3.1, 4.3 i 4.4) imposa el principi

de subsidiarietat també per l'ámbit de l'administració pública139.

És interessant teñir en compte que el principi de subsidiarietat no

implica una estructura específica de govern local tot i que en base al

seu significat comú s'emfasitza el fet que el principi pot ser reconegut

com una tendencia general del govern local en els paísos europeus. En la

discussió sobre la seva idoneitat hem de teñir en compte, primer, que no

és lógic oposar subsidiarietat i eficiencia, ja que podria ser que la

descentralizado fos menys eficient, pero mes desitjable per una

determinada comunitat per la realització de determinades tasques.

Segoñ, el principi de subsidiarietat no és aplicable a tots els pa'ísos'*0.

139 El 20 de gener de 1988 Espanya va ratificar la Carta Europea de l'Autonomia Local, La
Carta afirma en el seu preámbul que els Estats membres del Consell d'Europa, firmants de
la Carta consideren que «les Entltats locáis son un deis principáis fonaments d'un regim
democratic; que el dret deis ciutadans a participar en la gestió deis assumpte públlcs
forma part deis principis democrátics comuns a tots els Estats membres del Consell
d'Europa i que en aquest nivel! local aquest dret pot ser exercit mes directament (...): que
la defensa i i'enfortiment de ¡'autonomía local en els diferents páisos d'Europa
representen una contribució essencial en la construcció d'una Europa basada en els
principis de democracia i descentralizado de poder; i que aixó suposa ¡'existencia
d'Entitats locáis dotades d'órgans de decisió democráticament constituios que es
beneficien d'una amplia autonomía en quan a les competéncies, a les modalitats
d'exercici d'aquestes ultimes i ais mitjans necessaris peí compliment de Id seva missió».

' * Per exemple és un principi totalrnent alié al sistema francés, caracteritzat peí fet que el
govern local es estructurat entre comunitats locáis self-government, administrades per
ajuntaments electes, i servéis desconcentrats subordináis ais governs centráis, de manera
que l'estat executa les seves própies responsabilitats a través deis seus propis servéis i
només un nombre mes petit es desenvolupa a través deis governs locáis. A Gran Bretanya,
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Podem observar com a conseqüéncia de fot el que hem exposat

fins aquí que els governs locáis son importants actors cara a cara amb la

Unió Europea, que actúen en primer lloc com el lligam descentralitzat

que implemento les polítiques de la UE, perqué al no teñir la UE capacitat

administrativa i política en sí mateixa els govern locáis juguen un paper

importan! com ¡mplementadors de les polítiques europees. En segon lloc,

com actors que ajuden a crear noves orientacions en les iniciatives de la

UE de la mateixa manera que ho fan altres institucions locáis,

internacionais i networks. Els governs locáis conjuntament amb els

regionals es consideren actors amb iniciatives conjuntes amb la Unió

Europea per desenvoíupar projectes i institucions relacionades amb el

procés d'integració europea. I en tercer lloc, perqué els municipis poden

transcendir a les autoritats locáis i actuar directament en Tarea

internacional de les institucions de la UE peí camí deis contactes,

tnvestigacions i lobbys a Brusselles (GOLDSMITH i KLAUSEN, 1997: 252-3).

KIAUSEN i GOLDSMITH (1997: 239-241) suggereixen una classificació

deis governs iocals en base a la seva posició cap a la Unió Europea i

aquesta pot ser contra-activa (counteractive), passiva, reactiva i

proactiva,

En primer lloc es tracta d'aquells municipis que presenten una total

indiferencia cap a la UE, podent afirmar l'existéncia d'una certa

suspicacia o indiferencia al respecte, es tracta de governs que es

presenten totalment aliens a BrusseUes i pels quals les qüestions europees

son de petita o d'inexistent importancia. Afirmen que una de les raons

que justifica aquesta postura és que en molts casos aquests governs

locáis no teñen l'organització interna mínima necessária per relacionar-se

o estar en contacte, d'alguna manera amb la UE.

La segona categoría, que seria la que es troba amb una major

proporció, está formada per aquells governs locáis que son passius

respecte a les seves relacions amb la UE i la Comissió. Els guanys que

aquests municipis puguin obtenir o les coses que puguin aprendre del seu

treball amb la UE son mes conseqüéncia de la casualitat que de la

el principi de subsidiarietat no és compatible amb el principi constitucional de la sobirania
del parlament, peí fet que totes les responsabilitats deis governs locáis deriven d'un acte
del parlament. I tercer, s'oblida que molts cops la responsabilitat és només en un deis
costats (MARCOU, 1993:58-60).
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volunta! delgovern local que ha realitzat algún disseny per facilitar o

organitzar aquest contacte. Aquesta postura es deu sobretot a que tant

els polítics com els técnics entenen que o bé h¡ ha poc a Europa per ells i

que ells son massa petits per relacionar-se amb Europa, o que per ells és

millor esperar i veure qué passa abans de fer res. En aquests municipis el

procés a través del qual s'estan adaptant i ajuntant a la integració

europea és extremadament incrementa!.

La tercera categoria, que seria la segona amb mes representació

inclou aquells governs locáis denomináis reactius. Es diferencien deis

anteriors en diversos aspectes, en primer lloc demostren un interés positiu

en les qüestions europees, tot i que acostumen a ser principalment

participants i no líders deis projectes. En efecte, aquests governs están

prenent o gaudint, de forma molt lenta, d'iniciatives. Participen en una

xarxa de governs locáis ja existent o en formen una amb coUaboració

amb altres autoritats. La seva opció sobretot és la d'aprendre deis altres,

els polítics i els técnics aposten per Europa, pero no saben com ho han de

fer.

L'última categoria, que té una representació bastant petita, está

formada pels municipis vproactius\ En la majoria d'aquests casos es pot

observar la presencia de polítics amb un fort compromís amb el projecte

europeu o que creuen que la UE els ajudará en la implementació amb

éxit de plans peí futur desenvolupament de la seva ciutat. Aquest governs

locáis han vist el potencial d'Europa i teñen una visió estratégica per

aconseguir que la seva autoritat tingui alguna presencia dins de la nova

Europa. Aquests governs son els que han creat xarxes, que dominen

l'escena del govern local a Brussel-les, com RETÍ o EUROCTIES. A la

práctica aquests governs locáis son els que guien el camí deis governs

locáis a Europa. Elts proporcionen els membres del Commiffee of

European Municipolities and Regions.

Governs locáis i regionals a Alemanya, Franca, Espanya i en alguna

extensió a Gran Bretanya, veuen la UE i la connexió amb Brussel-les com

un guany en la seva autonomía en relació ais governs nacionals. Per

aquests municipis, les seves activitats o oficines a Brussel-les son molt

importants políticament (KLAUSEN i GOLDSMITH, 1997: 242).

A pesar de les diferencies históriques, culturáis, de tradició i

d'estructura i a pesar de les diferencies en oportunitats, la percepció i
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l'entesa de la situació per parí deis actors que es puguin considerar claus,

será el que condicionará la seva habilitat per estimular i crear instruments

0 mecanismes experimentáis i per facilitar la creació de noves institucions

1 noves xarxes que van mes enllá deis límits tradicional. En aquesta

configuracio será determinant com reaccionen els governs locáis a les

iniciatives de la UE (KLAUSEN i GOLDSMITH, 1997: 250).

DEL GOVERN LOCAL AL GOVERN RELACIONAl. LOCAL (LOCAL GOVERNANC&.

En aquest apartat volem entrar a analitzar el nou paradigma de la

governance1'" en l'ámbit local, que es base en la idea de que el govern

democratic tradicional es troba actualment en crisi perqué té ¡mportants

dificultats per respondre d'una manera eficac i rápida ais problemes que

planteja la nostra societat, que es caracteritza per un entorn canviant i

amb límits molt imprecisos i per l'exigéncia que la ciutadania realitza

d'una major participado en el procés de presa de decisió política.

Tot i que s'afírma que s'ha produit un canvi que suposa el pas del

'govern local' al 'govern relacional local' (local governancé), hem de

teñir en compte, que es tracta de dos conceptes diferents. El primer

concepte, el de govern local es refereix ais ajuntaments

democráticament escollits, mentre que ei concepte de govern relacional

local té un contingut molt mes ampli, es refereix ais processos i a les

estructures que es creen en l'ámbit local i que están formades per un

ventall mes ampli d'actors, que serán públics, privats i del sector del

voluntariat (HAMBLETON, 2002: 150). El concepte de govern relacional es

refereix sobretot a un desplacament de la responsabilitat deis organs de

govern cap a sectors privats i del voluntariat, cap el que podríem

denominar societat civil en general.

L'aparició d'aquesta nova manera de governar i d'entendre el

procés polític no és conseqüéncia de I'otear, si no que eís fets que han

motivat una nova aposta peí govern local també han evidenciat la

necessitat de trencar amb els models tradicional de fer política i de

buscar nous mecanismes que ens ajudin a resoldre les noves

problemátiques que s'han introduít en l'agenda política i que responguin

141 Al no acabar-nos de convencer les traduccions que s'han realiizat del terme uíilitzem la
paraula governancé en anglés ¡ en aígunes ocasions també utilitzarem les expressions de
govern relacional o govern en xarxa, seguint les Indicacions de BLANCO ¡ GOMA (2002: 21).
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a l'estructura de la socletat del segle XXI. JOHN (2001: 9-14) ressalta les

següents causes com les causants de rapártelo d'aquest govern

relacional:

1) La internacionalització de les economíes. La globalització o

internacionalització de les economies ha provocat canvis en la vida

política i és un deis factors claus que está darrera de la transido deis

governs locáis a la idea de la governance (ANDREW i GOLDSMITH, 1998

en JOHN 2001: 9-10), L'ámplia literatura que hi ha sobre el tema

defensa que moites de les organitzacions economiques que abans

depenien de l'estat-nació per monopolitzar els mercats, s'han separat

i independítzat de les fronteres nacionals i del control polític

préviament existent, convertint-se en actors que competeixen dins

d'un mercat global. Com a conseqüéncia d'aquestes pressions cap a

la globalització s'aposta per un "nou localisme" (GOETZ i CLARKE, 1993),

entes com fa tendencia deis líders locáis a reactivar processos polítics

com a reacció a les forces globals, re-emfatitzant les respostes que

son particulars per un lloc concret.

2) Una major demanda del sector privat per involucrar-se en les decisions

publiques. L'existéncia d'aquesta major participado produeix canvis

en els mecanismes tradicionals de representativitat democrática. Els

interessos tant del sector privat com deis polítics locáis han canviat,

tant de grau com de qualitat, En una área mes gran de competitivitat

económica és important aquesta actuado conjunta, perqué els

privats necessiten assegurar la seva competitivitat, que es veu

afectada per qüestions que s'inclouen dins de l'agenda política, com

serien l'eficiéncia de les connexions i deis transports i la qualitat de la

forca laboral.

3) Europeizado de les polítiques publiques. Els Estats de la Unió Europea

están cedint sobirania a favor d'un eos supranacional, es troben

limitats o conduíts per les decisions de la UE, encara que siguin aquests

Estats els que preñen les decisions en aquest ámbit.

4) Nous canvis polítics. El context en el que els govern locáis elaboraven

les seves polítiques ha canviat i aixó no es deu tan sois, a la

internacionalització de l'econoimia, si no que son també altres

aspectes els que han influít, com l'elevat nivell migratori, la

degradado mediambiental, l'increment de l'esperanca de vida,
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factors que afecten directament a les polítiques locáis, que regulen i

proporcionen servéis de benestar. Per poder donar noves respostes és

important la capacitat d'innovació, flexibilitat i adapíabilitat deis

propis governs.

5) Canvis en la participado política. A partir deis anys 70 la clutadania

ha manifestat de forma mes clara el seu descontentament arnb la

política. Cada vegada es participa menys en les eleccions locáis i es

té menys interés en entrar dins deis partits polítics tradicional, tot i que

s'está ¡ncrementant la participació en tots els cercles informáis

(associacions i grups d'interés). Aquests canvis provoquen que s'hagin

de buscar camins alternatius per governar, en els que sigui important

crear nous lligams amb tota aquesta xarxa informal on s'está realttzant

la participació ciutadana.

ó) Dirigir-se cap a un estat post-burocráttc. Es tracta de fer referencia a

la tendencia actualment existent en els diferents paisos de l'Europa

Occidental de realitzar apostes per una nova administració pública

que defensí valors diferents deis existents en el model burocrátic,

basat en la jerarquía i en l'existéncia d'ámbits sectorials clarament

delimitats. Es tracta d'una estructura jerárquica compartimentada i on

s'actua a partir de conductes nítidament reglamentades, on el

govern decideix i l'administració executa a partir d'un sector públic

totalment racionalitzat on cadascú coneix les seves competéncies i els

seus recursos.

Les noves articulacions de governance o govern en xarxa

impliquen, en primer lloc, el reconeixement, l'acceptació i la integrado

de la complexitat com un element intrínsec al procés polític. Aquest

primer pas porta a la recerca d'un sistema de govern que faciliti la

participació d'actors diversos en el maro de xarxes plurals, fet que

provocará l'acceptació d'una nova posició deis poders públics en els

processos de govern, l'adopció de nous rols i la utilització de nous

instruments (BLANCO i GOMA, 2002: 22).

Aqüestes xarxes no es creen tan sois a nivell intern deis Estat, si no

que avui en dia son moltes de les organitzacions governamentals d'ámbit

local de diferents paisos que es troben involucrades dins d'importants

iniciatives cooperatives transnacionals. Aquesta Internacionalització del

govern local relacional pren diverses formes, que van des d'intercanvis
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culturáis informáis a intents d'influenciar en els projectes polítics deis estats

ve'íns. A Europa un ampli ventall d'iniciatives de la Comissió Europea

pretén encoratjar canvis transnaclonals entre governs locáis dins i fora de

laUE.

JOHN (2001: 4) afirma que el sistemes europeus de govern local142

mostren una major tendencia cap al govern reíacional (governancé)

com a conseqüéncia del fet que íes aütoritats que son escollides

localment administren una gran part de l'estat del benestar.

La idea que existeix darrera aquest concepte és que les decisions

polítiques es preñen cada vegada menys de forma exclusiva per part de

les burocrácies organitzades jerarquicament, sent, cada vegada mes

important la interacció que s'estableix entre els diversos actors, púbíícs i

privats i que poden pertányer a diferents nivells territorials. L'existéncia

d'aquest govern reíacional implica la presencia de xarxes d'actors que es

caracteritzaran per ser obertes, complexes i potencialment inestables i

perqué influeixen i actúen dins del procés de presa de decisió política,

una manera d'entendre la política molt diversa de la que existia quan les

decisions eren preses per un aparell governamental que actuava dins de

la jerarquía burocrática. Aquesta nova manera d'entendre la presa de

decisions implica l'existéncia d'una relació nova i mes intensa entre els

actors governamentals i no governamentals (STOKER, 1998).

També hem de teñir en compte la perspectiva multinivell de la

governancé que es refereix a la manera en que els governs locáis es

relacionen i comparteixen decisions polítiques amb la resta de nivells, en

comptes de monopolitzar de forma exclusiva el procés d'elaboració

d'una política. La governance multinivell no pot'ser regulada per la via

jurídica de forma estable i nítida. La seva articulado és una qüestió de

carácter polític, será la deliberació oberta, la negociació i

l'aprenentatge el que vagi conformant certes practiques, i, per tant.

142
 JOHN (2001: 7) argumenta en el seu Illbre que els governs locáis juguen un paper clau en

I'estructura nacional del govern en I'Europa occidental. Tot i que no hem d'oblidar que
existeixen diferents models de governs locáis. Els governs locáis en els Estats europeus del
nord tendeixen a trobar-se institucionalitzats, en el sentit que son ells els que proporcionen
els servéis que ofereix l'Estat del benestar; en altres Estats europeus occidentals, com
podrien ser Italia i Franca, els govern central és qui presta aquests servéis i assumeix
aquesta responsabilitat. En sistemes federáis, com Alemanya la distribució de poders entre
els governs locáis i els estats depenen del que diu la Llei Base (Basic Law),
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consolidan! xarxes local-global amb capacitat d'afrontar problemes

col-lectius i saílsfer necessitats i expectatives ciutadanes (BLANCO i GOMA,

2002: 29).

La ¡dea de govern relacional no es limita a descriure unes polítiques

que es realitzen de forma mes relacional, a través de xarxes, si no que es

refereix a la capacitat deis sistemes de govern per coordinar polítiques i

resoldre problemes públics en un context que es característica per la

seva complexitat (PIERRE, 2000).

La governance implica, molts cops, solucions no estatals de

problemes d'acció col-lectiva per ser la forma d'actuar que s'elegeíx per

elaborar polítiques en aquells assumptes en els que no és possible la seva

resolució a través de l'autoritat de l'estat (JOHN, 2001:9).

El concepte de governance o de govern relacional es pot definir

com un model flexible de presa de decisió pública que es base en xarxes

d'individus (based on loóse networks oí individuáis).

Com conclouen BLANCO i GOMA (2002: 32) no estem davant d'un

canvi merament organitzatiu, sino davant «d'un canvi de carácter étic I

cultural que implica un canvi de model que ens porta cap a una política

inclusiva (feta per moltes persones i molts col-lectius) deliberativa (per

persones i col-lectius que argumenten, reflexionen, decideixen) i des

d'espaís de proximitat (a on la vida quotidiana, les agendes del que és

micro, passen a ser la viva expressió del model de societat que es vol)».

La transició que s'está produint del govern a la governance se'ns

planteja com un procés amb importants implicacions per les formes de

democracia local de les polítiques. Aixó no ens pot fer negar que al llarg

de la historia hi han hagut importants defectes en el sistema representatiu

de govern a nivell local; les localitats han estat governades per partits

polítics jerárquics i ellts burocrátiques amb poca participado i

involucració de la població (John, 2000: 154). Pero el fet que els sistemes

de govern local estiguin involucrats en el procés cap a la governance

produeix que hi hagl implicacions normatives per aquest canvi. La ruptura

amb la jerarquía ens porta a un forma mes oberta de política local que

pot respondre a les demandes de la ciutadania i deis col-lectius. La

retirada de l'estat pot deixar mes d'un lloc pels polítics locáis que eren

ignorats en els anys que les institucions nacionals de l'estat eren la forma

prominent ¡ legítima de l'activitat política. A mes, l'emergéncia de govern
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relacional multi-nivell també crea mes oportunitats per l'entrada local

dins de ia política, peí fet que ja no és tan possible que els actors estatals

monopolitizin la presa de decisió. No obstant, la governance també pot

debilitar la democracia peí fet que pot convertir els partits polítics en una

caricatura i reduir l'entrada democrática i la legitimitat local a causa de

desplacar el govern cap a xarxes (networks) que poden diluir la presa de

decisió i debilitar-la (JOHN, 2000:155).
1 Partnership' és un element definidor en la nova estructura del

govern relacional local, que ha aparegut com una vía per regular i

resoldre algunes de les tensions i contradiccions dins de l'economia

política de la UE, que s'afronta al mateix temps, a les forces

contradictóries i complexes de la fragmentado i de la integració.
1 Partnership' reflecteix el canvi que s'ha produ'ft en idees i en practiques

que han portat a passar del 'govern' al 'govern relacionar a través de

traspassar les fronteres institucionalitzades entre els diferents nivells de

l'estat, i entre l'estat i el mercat privat, el sector del voluntariat i la societat

civil. Les parfnerships son conceptualitzades com una manifestació

particular de les noves estructures de governs relacionáis, que están

emergent com a resposta a les contradiccions produides per els altres dos

models alternatius de govern, que es basen o bé en la jerarquía o en el

mercat (BENINGTON, 2001:198). Es tracta d'un terme que actualment és

central en les practiques i en el discurs de la UE i de diversos Estats

membres, pero al mateix temps continua sent una cosa estranya o aliena

per un altre conjunt de paisos. (BENINGTON i GEDDES, 2001: 2).

'Partnership' ha sorgit com un deis conceptes homogenei'tzadors

dins de la UE, suportant la noció de la integració europea per emfatitzar

les possibilitats de col-laboració entre un gran número d'actors

participants amb interessos potencialment en conflicte o en

competencia. S'utilitza el 'Partnership' com concepte que promou la

integració a la vegada vertical (entre els diferents nivells de govern:

Europea nacional, regional i local) i horitzontal (entre diferents esferes de

la societat: pública, privada, del voluntariat i civil) (BENINGTON i GEDDES,

2001:2).

BENINGTON i GEDDES (2001: 3) proposen una definició de treball del

local partnership' que es base en quatre característiques claus:
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• Una estructura organizativa formal per l'elaboració i la

implementació de les polítiques.

• La mobilització d'una coaíició d'interessos i de compromisos per part

d'un ampli ventall de diferents actors participatius.

• Una agenda comú i un programa d'actuació multi-dimensional.

• Un fórum per combatre l'exclusió social la pobresa i la desocupació i

per promoure la inclusió i cohesió social.

L'aparició d'aquestes nous 'partnerships' reflecteixen un creíxent

reconeixement de que les formes tradicionals d'intervenció

governamentals no son capaces d'adrecar í resoldre els problemes

complexes i transversal que afecten ais ciutadans i a les comunitats en

moltes parts d'Europa, i amb els quals amenacen la cohesió de la

comunitat Europea emergent. Els nous *partnerships' reflecteixen una

recerca de formes mes flexibles i partícipatives de la UE i de la intervenció

governamental, mitjancant la participado en el procés polítics d'actors

deis tres nlvells (Europeu, nacional i local) i de les tres esferes (estat,

soctetat i societat civil) (BENINGTON 1998)

BENINGTON i GEDDES (2001:7) defensen la ¡dea que el nou model de

govern relacional social local reformula, mes que no pas resol el

problema d'un procés equilibrat d'integració Europea.

No hem d'oblidar que la composició social i institucional deis local

'partnerships' varia de país a país, i depén en gran part deis objectius i

deis requisits que s'estableixen en la base deis programes. La diversitat

d'iniciatives existents al respecte evidencia que aquests local

partnerships' son actualment percebuts com una política altament

adaptable i possible en un ventall molt ampli de contextos económico-

socials, ja que aqüestes estructures poden ser vistes com una forma mes

flexible de la capacitat de govern relacional de resoldre alguns deis

problemes actualment existents i que es basen sobre la manca de

legitimació que l'Estat está vivint (BENINGTON i GEDDES, 2001: 209). De totes

formes hem de teñir en compte que partnerships i nefworks també

plantegen ¡imitacions com a noves formes de legitimado, sent molt mes

complexes que les formes tradicionals de govern representatiu en termes

de representativitat democrática.

Les estructures jerárquiques de la burocracia pública son sovint

massa rígides per respondre ais rápids i incrementáis canvis que s'estan
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produint ais models de necessitat en la comunitat, i massa remot i

desconnectat de la linio de front a on les necessitats i eis problemes son

identificats en primer lloc, i a on les solucions han de ser desenvolupades i

testades (BENINGTON i GEDDES, 2001: 214). En aquest context, ['existencia de

vertical partnerships entre diferents nivells de govern pot algunes vegades

ajudar a resoldre aquests problemes. Per un altre costat horítzontal

partnership entre actors i organitzacions en els sectors comunitaris

informal, voluntan, privat i públlc pot ajudar al govern a aconseguir

coneixement, idees, capacitat d'actuació i recursos financers addicionals

que poden ajudar a identificar i conceptualitzar els probiemes i a

desenvolupar tests de programes pilots.

En tot cas, mentre 'partnership' \ 'nefworks' poden demostrar la

seva capacitat per identificar problemes i per formular polítiques, és

menys ciar si ells son efectius en resoldre problemes i en implementar

poíítiques, perqué els Estats continúen controlant la majoria deis poders

financers i legislatius que intervenen en el procés (J. BENINGTON i M. GEDDES

2001: 214). A mes, mentre la torga de lpartnerships' i ^networks' és la seva

flexibilitat i adaptabilitat, la seva llmftació és la seva inestabilitat i

volatibilitat, están millor preparats per adaptatar-se al canvi que a la

continu'ítat.

ELS MUNICIPIS CATALANS

Els governs locáis a Espanya, inspirats i parcialment influenciats en

el model napoleónic francés, es caracteritzen en l'actualitat per la seva

pluralitat, complexitat, interreiació horitzontal 1 vertical fragmentado i

obertura, es a dir, ens trobem davant d'un model obert i en procés de

transformado (CANALES ALIENDE, 2000: 34).

Aquests governs locáis s'inscriuen en la tradició municipalista

francesa, que es caracteritza per tractor els municipis com a unitats

familiars, aixó implica que la seva existencia sigui independent de l'Estat ¡,

sempre que no violinla legislado vigent siguin autonoms per decidir sobre

els seus propis assumptes. Segueixen la doctrina de la competencia

general, que es base en el princípi que les administracions locáis teñen

una amplia esfera competencial sobre totes aquelles matéries que les

autoritats locáis consideren d'interés per la seva ciutadania. Aquesta

teoría parteix del suposit que les diverses funcions han de ser executades
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peí nivell administratiu amb capacitat real mes próxima al ciutada (RUANO

DE LA FUENTE, 1999: 88). Per un altre costat l'Estat no se sent obligat a dotar-

los de recursos per a l'exercici de tasques publiques, ja que la seva

naturalesa pública és d'origen privat.

El nivell local territorial está constituir per básicament dos nivells: el

provincial i el municipal, i en el cas de Catalunya se li ha afegit un tercer

nivell que és la comarca.

La Constitució espanyola de 1978 va consagrar ¡'autonomía

municipal, ¡ va clarificar la separació entre Govern i Administració Local.

En l'art. 137 estableix que l'Estat s'organitza territorialment en Comunitats

Autónomes, municipis i províncies, i tots ells gaudeixen «d'autonomia per

la gestió deis seus respectius interessos».

L'autonomia que es reconeix ais municipis es caracteritza i

diferencia de la resta perqué es considera que els municipis son

autónoms només per gestionar i administrar legislacions produides en

espais supramunicipals, a mes, la Constitució espanyola no fa cap

referencia a les matéries que entren o poden entrar en la competencia

municipal"13, el que ens diu en el Títol Vil, relatiu a l'organització territorial

de l'Estat, és que l'ámbit competencial municipal será establert per llei. Ni

la Constitució, ni els Estatuts d'Autonomia de les diferents Comunitats

autónomes, ni la propia Ley de Bases de Régimen Local (1985) han

realitzat la tasca de definir el contingut competencial que s'assegura ais

diferents ens locáis, deixant que sigui el legislador ordinari (estatal o de la

Comunitat Autónoma) el que realitzi aquesta definició competencial deis

ens locáis.

La Constitució espanyola en el seu article 140 ha senyalat que els

municipis gaudeixen de personalitat jurídica plena; que el seu govern i

administració correspon ais Ajuntaments i que els Ajuntaments están

I4Í
 MIR i BAGO (1991: 236) justifica aquesta abséncia de referencia en base a que les entitats

locáis no teñen competéncies legislatives i que la CE al distribuir les competéncies
publiques s'está adrecant básicament ais legisladors estatals I autonómics, ais que
encarrega la regulado deis respectius sectors, i només excepcionalment atribueix de
forma directa i expressa competéncies executives. FANLO FLORES (1990: 284) senyala que la
no atribució directa de competéncies a les entitats locáis és habitual en el Dret comparat,
en el que les constitucions no acostumen a recolür un llistat de competéncies deis ens
territorials menors, per raons de técnica legislativa, el que no suposa cap reducció de la
seva importancia constitucional; afegelx que les funcions locáis están subjectes a
constants canvís que obligarien a realitzar reformes constitucionals.
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integróte per Alcalde i Regidors i aquests últims han de ser escollits pels

veins mítjancant sufragi universal igual. Mure, directe i secret. Al ser els

Ajuntaments corporacions democráticament escollides, plenament

representares i que es fonamenten en el valor del pluralisme polítia

están capacitats per desenvolupar una acció de govern (i al servei

d'aquesta, una acció administrativa) que no pot estar políticament

subordinada a la direcció i orientació que desenvolupi el Govern. Es

tracta de que la capacitat d'acció del govern es configura com un

element nuclear del principi d'autonomía, dones sense ella l'Ajuntament

no passaria de ser un en adminístrate desconcentrat (GARCÍA FERNÁNDEZ,

92: 353),

El carácter representatiu de les corporacions municipals implica

que l'autonomia local tingui una evident dtmensió política, en

conseqüéncía, les corporacions locáis están investides de legitimitat

democrática que permet imprimir en la seva gestió una orientado

política propia (SÁNCHEZ MORÓN, 1997: 30). Els municipis teñen potestat

legal d'adoptar les iniciatives i crear els servéis que considerin necessaris

per atendré les demandes ciutadanes.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya recull aquests preceptes, amb

dues úniques novetats, d'una banda atribuir a la Generalitat la

competencia exclusiva sobre el régim local (en el marc de ¡a legislado

básica estatal) i, de l'altra banda, 1'aparíció d'un nou ens local, la

comarca.

El desenvolupament . legal del text constitucional s'ha fet,

básicament, a través de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen

Local (1985) i del desenvolupament de la legislado autonómica en

materia local, a Catalunya regeix la Uei Municipal del Régim Local de

Catalunya (1987) que és prácticament una traducció de la legislado

estatal i que actualment ha estat modificada peí DECRET LEGISLATIU

2/2003, de 28 d'abril, peí qual s'aprova el Text refós de la Uei municipal i

de régim local de Catalunya (LMRLC), Aquests textos legáis pretenen

desenvolupar les condicions que han de fer que el principi d'autonomia

local sigui efectiu, al mateix temps que es considera, en sintonía amb la

tradició francesa, que la sobirania de l'Estat és indivisible i intransferible,

tot i reconéíxer que en socíetats complexes com la nostra els problemes

reclamen ser abordats des d'unitats sotsnacionals mes ágils i properes. La
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legislado manifesta el seu interés a garantir les condicions financeres i

competencials que assegurin que els governs locáis puguin desenvolupar

les seves activitats.

A nosaltres deis diferents ens locáis existents a Catalunya ens

interessa estudiar el municípi. El municipi, com diu la LMRLC és l'entitat

básica de l'organització territorial i l'element primari de participado

ciutadana en els assumptes públics .(art. 46.1 LMRLC). Les liéis de

Catalunya garanteixen la participació del municipi en tots els assumptes

públics que afectin els seus interessos (art. 46,2 LMRLC), el que implica el

reconeixement del principi de competencia general144. Establint, en darrer

lloc, que el municipi també gaudeíx d'autonomia, té personalitat jurídica i

plena capacitat per a l'exercici de les funcions publiques que té

encomanades,- per a representar els interessos de la col-lectivitat

respectiva i per a gestionar els servéis públics, la titularitat deis quals

assumeixin (art. 46.3 LMRLC).

Aquesta autonomía local també es reconeix en la Carta Europea

de I'Autonomía Local145 on s'exposa que aquesta haurá de ser

constituclonalment reconeguda per part deis Estats signataris de la Carta

i a on es proporciona una definició del concepte, en el seu article 3 ens

diu que, «per autonomia local s'entén el dret i la capacitat efectiva de

les Entitats locáis d'ordenar i gestionar una part important deis assumpte

públics, en el marc de la llei sota la seva propia responsabilitat i en

benefici deis seus habitants». Per entendre la complexitat del concepte

podem recorrer a rarticle 4 de la Carta que ens parla de l'abast de

['autonomía local amb les següents paraules:

«Art. 4. Abast de l'auíonomia local:

1. Les competéncies básiques de les Entitats locáis venen

fixades per la Constitució o per la Llei. No obstant, aquesta

disposició no impedeix í'atribució a les Entitats locáis de

competéncies per fins específics, de conformitat amb la Llei.

144 Article 66.1 LMRLC: El municipi, per a la gestió deis seus interessos i en i'ambit de les
seves competéncies, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els servéis públics
que contríbueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de ve'íns.
145 «Fonament constitucional i legal de 1'autonomia local. El principi de l'autonomia local
ha d'estar reconegut en la legislado interna Cen el que sigui possible, en la Constitució»
Arf.2 de la Carta Europea de l'Autonomia Local.
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2. Les Entitots tocáis teñen, dins de l'ámbit de la UeL llibertot

plena per exercir la seva iniciativa en tota materia que no

estigui exclosa de la seva competencia o atribuida a una

altra autoritat.

3. L 'exercici de la competéncies publiques ha, de manera

general incumbir preferentment a les autoritats mes

properes ais ciutadans. L'atríbució d'una competencia a

una altra autoritat ha de teñir en compte ¡'amplitud o la

naturaíesa de la tasca o les necessitats d'eficácia o

economía.

4. Les competéncies encomanades a les Entitats locáis, han

de ser normalment plenes i completes. No poden ser

posades en tela de judia no limitades per una altra autoritat

central o regional, mes que dins de l'ámbit de la UeL

5. En cas de delegado de poders per una autoritat central o

regional, les Entitats locáis han de gaudir en alió que siguí

possible de la llibertat d'adaptar el seu exercici a les

condicions locáis.

ó. Les entitats locáis han de ser consultades, en la mesura

que siguí possible, en el seu degut temps i de forma

adequada, durant els processos de planificado i de decisió

per totes tes qüestions que els afecten directament »

Per la plena consolidado ¡ desenvolupament a la práctica del

principi de l'autonomia local s'ha apostat per la creació d'un «Pacte

Local», com instrument privilegiat per aquesta tasca. El «Pacte Local» va

ser aprovat el 1999"16 amb l'objectiu que fos un pacte tant a nivel! polític

com territorial, que permetés abordar de manera lógica, clara i de forma

conjunta el futur, les competéncies i la posició de les entitats locáis,

basant-se en una serie de principis com son el d'autonomia en la gestió

deis interessos propis, la subsidiarietat, la descentralització i l'apropament

de la gestió, l'eficácia en la realització de les funcions, l'eliminació de

146 Projecte de Llei aprovat en el Consell de Ministres el 17 de juüol de 1998, aprovat per les
Corts Generáis i publicat en el BOE de22 d'abril de 1999, amb el títol de «Medidas para el
desarrollo del Gobierno Local».
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duplicitats i la cooperado i la coordinació executives (RODRÍGUEZ-ARANA

MUÑOZ, 1999:141).

Per poder exercir l'autonomia local, garantida per la Constitució

Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es considera necessari,

en primer lloc, disposar d'unes competencies que fixin amb claredat a on

aquesta es fará efectiva i en segon lloc d'uns recursos económics

suficients per poder dur a terme les funcions que es puguin considerar

própies deis ámbits competencials atribuTts.

És essencial observar els ámbits establerts per fer aqüestes

competencies efectives, a mes de veure de quin tipus i de quina qualitat

son.

Una manera de referir-se a la qualitat competencial és, d'una

banda, distingir entre competencies obligatóries i permeses i, d'altra

banda, entre ámbits d'actuació on el rol que juguen els ajuntaments és

central o periféric. En el nostres cas existeixen mes competencies

permeses que obligatóries, la qual cosa redueix el volum d'actuacions

pero incrementa el marge de maniobra a l'hora d'escollir qué fer i com

fer-ho. Els ajuntaments disposen, per tant d'un considerable marge de

maniobra i, al mateix temps, d'una reduída capacitat d'actuació.

Les liéis reguladores (tant la catalana com l'espanyola) plasmen la

situació competencial que acabem d'exposar, a través d'una indefinició

que permet molt, pero obliga a poc. La legislado distlngeix entre

competencies própies, delegades i complementáries. Sota el nom de

competencies complementáries s'amplia els ámbits on son permeses les

actuacions municipals; i es converteix, de fet, en el redactat del principi

de competencies general.

Respecte al contingut d'aquestes competencies atribu'ídes

formalment ais municipis, aqüestes es realitzen amb un carácter mínim i

en funció del número d'habitants que té cada municipi:

Art. 67 LMRLC. Els municipis, independentment o associats, han de

prestar, com a mínim, eis servéis següents:

a) En fots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recolada de

residus, neteja vidria, abastament domicilian d'aigua potable,

clavegueres, accés ais nuclis de poblado, pavimentado i

conservado de les vies publiques i control d'aliments i begudes.
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b) En els municipis amb una poblado superior ais cinc mil

habitants, a mes: pare púbiic, biblioteca pública, mercat i

tractament de residus.

c) Ais municipis amb una poblado superior ais vint mil habitants, a

mes: protecció civil, prestado de servéis socials, prevenció i

extinció d'incendis i instal-lacions esportives d'ús púbiic. En materia

de protecció civil, han d'elaborar els plans básics d'emergéncia

municipal i els plans d'actuació i plans especffics, en el cas que

estiguin afectats per riscos especiáis o específics. En materia de

servéis socials, el financament ha d'incloure els servéis socials de la

poblado estabierts legalment com a obligatorís.

d) Ais municipis amb una poblado superior ais trenta mil habitants,

a mes: el servei de lectura pública de manera descentralizada,

d'acord amb el mapa de lectura pública.

e)Als municipis amb una poblado superior ais cinquanta mil

habitants, a mes: transport col-lectiu urba de viatgers i protecció

del medí servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats

de desplagament de persones amb mobilitat redu'ída. També han

de prestar aquest servei tots els municipis que siguin capital de

comarca».

A la práctica, aquesta legislado provoca que els ajuntaments

puguin fer tot alió que vulguin, tot i que la legislado també comporta que

cap administrado superior no se senti compromesa a garantir els recursos

per uns ajuntaments que, si se centren en les competéncies obligatóries,

en poca cosa passen.

Un deis dubtes que se'ns pot plantejar és si l'existéncia del principi

de competencia general per sí mateix, implica necessáriament un grau

mes elevat d'autonomia. BLAIR (1991: 51) respon negativament a aquesta

qüestió, expressa que aquest principi pot portar problemes de

responsabilitat ja que si no existeix una atribució específica a Ten local,

no se li pot exigir la seva intervenció, I a mes ressalta el fet que aquesta

competencia pot ser ficticia si no va acompanyada d'assignació de'

recursos financers i humans. Tot i que al mateix temps reconeix els efectes

positius que aquest principi produeix en l'esfera psicológica o simbólica,

ja que la possibilitat de que el municipi pugui actuar per millorar la

situació deis seus ciutadans, com a conseqüéncia de les seves própies
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competénctes, ajuda ais ciutadans a veure l'autoritat local no com una

agencia que es limita ser la responsable de les tasques administratives,

sino que se li reconeix la seva capacitat de decisió i la seva llibertat per

crear polítiques.

Davant d'una situacio d'indefinició competencial com és la nostra

és important la disponibilitat de recursos existen! Quan analitzem el

sistema de finangament local actualment existent veiem que es

caracteritza per la autonomía relativa I per una insuficiencia crónica. Les

hisendes locáis permeten un ampli marge de maniobra i decisió

(autonomía), tot i que aquest es veu acotat per la limitació deis recursos

disponibles (insuficiencia).

El principi d'autonomia en l'ámbit financer fa referencia a la

capacitat deis municipis per a controlar les seves própies hisendes, es a

dir, quants recursos es necessiten i com es gasten. Per poder valorar el

grau d'autonomia existent és important observar la procedencia deis

ingressos, si aquests s'obtenen per vies própies (provocant una major

autonomía) o depenen de transferéncies finalistes d'altres nivells

governamentals (menys autonomía). En el cas cátala, al voltant del 60%

deis recursos municipals s'obtenen a través d'ingressos propis. Aquesta

xifra atorga un eíevat nivell d'autonomia financera.

El principi de suficiencia es vincula a la participado deis

ajuntaments- en els tributs de l'Estat com a vía per garantir els mínims

financers necessaris per a satlsfer les necessitats de les hisendes locáis. Dos

indicadors ens poden ajudar a desxifrar la realitat catalana: el

percentatge de participado deis municipis en la despesa pública total i

el tipus de figures impositives a la disposició deis ajuntaments. En termes

percentuals la participado deis municipis no ha variat en els darrers 20

anys, podent considerar que ens trobem en una situado d'estancament

en la capacitat d'actuació deis municipis per l'existéncia d'aquesta

restricció financera. Per un altra costat, les figures impositives a disposició

deis ajuntaments provoquen que la situacio de crisi fiscal que de forma

genérica afecta a la majoria deis pa'ísos occidentals es vegi agreujada

en l'ámbit local.

El valor legal no directament constitucional del principi de máxima

proximitat de la gestió administrativa ais ciutadans (art. 4.3 de la Carta

Europea d'Autonomia Local) ha de posar-se en relació, necessárlament,
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amb principis i valors consíitucionals: el pluralisme polític, el dret a la

participado en els assumptes públics, l'eficácia (FONT, 1992: 87-8).

Els municipis catalans son consideráis jurfdicament com a

components básics en l'organiízació de l'Estat i se'ls garanteix autonomia

en la gestió deis assumptes del seu propi interés (principi de

competéncies generáis).

Blanco i GOMA (2002: 23-24) afirmen que a Espanya, durant les

darreres décades han canviat moítes coses de l'esfera local, sent una de

les tendéncies mes rellevants la progressiva expansió de íes polítiques

publiques municipals"17. Els governs locáis de l'actualitat ja no son aquelles

administracions que estaven centrades exclusivament en un nombre

reduít de funcions basiques (asfaltat iUuminació, neteja i disciplina viraría

com les mes importants), ni tampoc aquelles institucions que es limiten a

executar les decisions preses en esteres superiors de govern, si no que des

deis anys 80 l'agenda municipal ha anat incorporant tot un ventall de

polítiques publiques que está orientat a construir un cert model de

municipi de benestar, el que implica l'existéncia d'una dimensió local en

el procés de construcció deis régims autonómics i estat de benestar.

De totes formes no hem d'oblldar l'existéncia d'importants

íimitacions respecte a l'entrada de temes en les agendes locáis a

Espanya. Per un costat, el fet que determinades temátiques no formen

w Els primers ajuntaments democrátics catalans, resultants de les primeres eleccions
democrátiques de 1979, com a conseqüéncia de les seves caráeterístiques estructuráis i
del raquitisme heretat del franquisme van dedicar bona part de la primera década de la
seva existencia a constituir-se i a construir-se, es veuen obligats a actuar per superar els
déficits estructuráis i de funcionament. Aquesta prioritat per pal-liar els déficits histories i per
dotar-se de les estructures municipals básiques propicia una intensa activitat constructora.
La gran aposta deis primers governs locáis democrátics va ser la de prestar aquells servéis
que es consideraven essencials per assegurar un mínim de benestar i consolidar ei procés
democrátic que permetés legitimar l'ajuntament com actor. Aquesta realitat produeix
que puguem resumir aquesta primera etapa de les polítiques municipals catalanes a
través de dues caracteristiques, en primer lloc, una certa despolitització del primer govern
local, ja que tot el que es feia realment es feia sense plantejar-se quin model de ciutat o
societat es volia. I en segon lloc, un predomini de iógiques reactives, ja que el que es
pretén es cobrir els déficits socials histories, amb una forta implicació deis polítics en els
processos de producció deis servéis adrecats a satisfer-los. La política, entesa com
estrategia en la que es projecten valors, no era la primera preocupació (FONT i SUBIRATS

2000; 264-5). Les polítiques elaborades pe!s municipis deis 80 tradicionalment s'han
denominat configuradors d'una década interna perqué s'han centrat en les pedrés i no
en les persones. Els ajuntaments, aclaparats per la feina acumulada, han treballat sense
sensibiliíat social i ciutadana. Han estat molt ocupats fent coses i els ha estat complicat
trobar temps per pensar en les persones que viuen, treballen, fan negocis, es diverteixen i
teñen dificultáis en eis seus municipis.

173



part de la base competencial deis municipis. I per un altre costat, la

realitat de ['existencia d'importants restricclons financeres. L'existéncia

d'aquests límits no ha impedit, pero, que s'hagi produít una ampliado en

els temes que son introduíts en les agendes locáis i la realitzacló d'un

tractament amb mes profunditat deis mateixos.

En la década deis noranta a tot aixó hí hem de sumar un altre salt

qualitatiu en el procés de 'empowermenf polític local, des de la doble

perspectiva de l'enfortiment d'agendes i desenvolupament de rols

estratégics140. Destacant dues tendéncies claus: la tendencia al

dinamisme i a la innovado i la tendencia a la integrado i a la

transversa I itat (BLANCO i GOMA, 2002: 24). En relació a la primera

tendencia hem de teñir en compte que el ritme d'innovació de les

agendes locáis s'ha accelerat en els últims anys. 1 sobre la tendencia a la

integració i a la transversa I itat teñir en compte que la definido sectorial

de polítiques i la gestió segmentada ¡ especializada de servéis comenca

a coexistir de forma clara amb processos de formulació integral i gestió

horitzontal de polítiques. A mes, sorgeixen estratégies de lectura globai de

la ciutat des de prismes diversos; estratégies que donen lloc a processos

d'actuació multidimensionals, pero relacionats per un eix que es projecta

sobre múltiples camps específics de política pública local.

Podem resumir tot el que hem dir respecte ais ajuntaments

catalans mitjancant dos atributs básics i compartits amb d'altres paisos

del sud d'Europa. La coexistencia d'un centralisme legal amb un

14> A partir de la década deis 90 podem observar que els ajuntaments es comencaran a
preocupar per dissenyar i executar polítiques amb impactes específics I diferenciats sobre
el territori i la seva població. A mes son aquests anys en els que es produeix una major
fragmentació social i un predomini neoliberal, que proporcionen les condicions per a un
replantejament de la participació basada en el consum: enfprtiment de la condicló de
client i noves relacions de prestació amb activado de rols individuáis. Es passa a un modeí
mes permeable, obert ais mecanismes d'innovació democrátic. La repolitització de!
procés de disseny de les polítiques publiques locáis, entenent per repolititzar la capacitat
de definir un model social, polític i económic per al municipí, d'explicitar els valors que
I'Informen, de construir un discurs legitimador, de delimitar l'abast de les responsabilitat
municipal, de transformar-la en opcions tangibles de política pública i de construir espais
de deliberació i de concertado social pluralista (Goma et.al 97: 31- 32). La preocupació
externa es concentra en una preocupació per la proximitat. Els ajuntaments senten la
necessitat de deixar de treballar des de la distancia professional i l'aíllament deis
despatxos i aposten per recuperar un contacte que es converteixi en la nova via
d'actuació. Es tracta d'una preocupació pel.futur de la comunitat o, mes concretament,
per la introducció de perspectives estratégiques en substitució de les actuacíons mes
reactives o paUiatives de la década anterior.
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localisme polític, que es caracteritza perqué la normativa básica es

realitza en esferes superiors a t'ámblt local, qui sense capacitat legislativa

gaudeix d'una amplia autonomía de decisió. En els municipis catalans, la

indefinido funcional, l'autonomia financera ¡ el principi de competéncies

generáis ofereixen un considerable marge de maniobra, malgrat que

després existeixin mes o menys dificultats per a ser aprofitat.

Es tracta de reconéixer que els municipis disposen alhora de poca

capacitat i de molta llibertat d'actuació. Es tracta de la situació contraria

deis municipis deis paísos nórdics, que disposen de molta capacitat i de

poca llibertat d'actuació.

LES POLÍTIQUES DE GENERE EN L'ÁMBIT MUNICIPAL

La nostra proposta, com hem exposat de forma detallada en el

capítol 2 d'aquest treball de recerca, és introduir el filtre de genere en la

definicio de tot problema polític com pas previ per eliminar l'existéncia

de discriminacions per rao de genere i per aconseguir d'aquesta manera

el que Nancy FRASER (1996; 221-225) ha denominat "equitat de genere". I

creiem que les característiques de l'ámbit local, en el moment actual que

s'aposta per la seva repolitització, ens proporciona grans facilitats per

poder realitzar una aposta seriosa cap el que hem denominat "polítiques

de genere".

En aquest capítol de la nostra investigació hem ressaltat dos

avantatges deis ens locáis respecte ais órgans de govern de nivells

superior, es tracta de la seva major proximitat en vers a la ciutadania i del

fet que la seva dimensió, sempre molt mes petita que la de la resta d'ens

governamentals, li permet poder ser molt mes creatiu o arriscat en les

seves apostes polítiques.

Si tenim en compte la tendencia general provocada per la

globalització que consisteix en potenciar la vessant política, de pressa de

decisió, de les ciutats, al mateix temps que es potencia la creació d'ens

superiors al tradicional Estat-nació; podem afirmar que ens trobem

davant d'un bon moment perqué els ajuntaments, com órgans locáis de

govern, apostin per l'elaboració de polítiques de genere, aprofitant, per

un costat, la seva proximitat a la ciutadania per detectar de forma mes

immediata i real la problemática actualment existent al respecte i, per un

altre costat, la llibertat i autonomía que gaudeixen i que els permet
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arriscar en les respostes, innovant i creant formules alternatives al que

tradicionalment s'ha fet des de les polítiques locáis.

Si ens cenírem concretament amb les característiques deis governs

locáis catalans podem observar que tant la seva estructura com el

moment historie que están vívint els sitúa davant del repte de l'elaboració

de polítiques publiques de genere amb moltes garanties d'éxit. Aquests

ajuntaments gaudeixen d'una gran llibertat política a l'hora de prendre

decisions, com hem dit en l'apartat anterior, es tracta de teñir en compte

que els consistoris catalans es caracteritzen per teñir una gran'llibertat

d'acció i poca capacitat per convertir aquesta acció en realitat, Es a dir,

es poden decidir projectes polítics amb una gran llibertat i autonomía

sobre tots aquells aspectes tinguin incidencia sobre el municipi i no estigui

prohibida la seva realització per llei, pero com a contrapartida la

dificultat per trobar recursos i financament pot ser molt important, reduint-

se de forma considerable les veritables possibilitats d'intervenció política

per part deis municipis. I en relació a la seva realitat histórica, la principal

preocupació de les ciutats ja no es centra en la resolució de les

necessitats básiques de la ciutadania i en l'estructura física de la ciutat, si

no que l'objectiu en aquests moments és elaborar 'projectes de ciutat'

que proporcionin models de ciutat sostenible i habitable, que asseguri uns

nivells importants de qualitat de vida pels seus ciutadans, que s'han

convertit en l'eix central de les seves preocupacions.

Som conscients de l'existéncia d'un problema a nivell deis recursos

que teñen els ajuntaments per realítzar totes les seves polítiques

publiques, pero al mateix temps creiem que la llibertat existent en el

moment de definir i elaborar les poíítiques permet fer una clara aposta a

favor de les polítiques de genere, perqué realitzar l'aposta no té perqué

suposar un ¡ncrement significatiu en les despeses deis ajuntaments. Hem

de teñir en compte, com ja hem exposat anteriorment, que molts cops no

es tracta de realitzar polítiques noves, si no d'introduir nous elements en el

contingut de les polítiques que tradicionalment s'estan reaützant. Creiem

que es tracta mes d'una qüestió de definició, de concepció política que

de realitzar grans inversions, que també es poden fer. Per poder

veure que no estem parlant de la creació d'un nou ámbit d'intervenció

política, ja que aquest es pot considerar necessari o no, depenent de les

particularitats de cada ajuntament, si no de la ¡ntroducció d'una nova
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sensibilitat que nosaltres hem denominat durant fot el nostre estudi Visió

de genere', només cal que observem els ámbits polítics sobre els quals tot

ajuntament de mes de 20.000 habítants (dimensió mínima que hem

estudiat) realitzen polítiques publiques i els ámbits que hem inclós dins del

concepte d'equitat de genere.

L'equitat de genere és una noció complexa que compren una

pluralitat de diferents principis normatius: la prevencíó de la pobresa i

d'una dependencia explotable, la igualtat de genere en els ingressos, en

l'oci i en la igualtat de genere en el respecte, la promoció de la

partícipació de les dones conjuntament amb els homes en totes les árees

de la vida social i la reconstrucció de les" institucions androcéntriques".

Podem observar que en el fons es tracta d'introduir aquesta visió

de genere dins deis 5 ámbits que s'han inclós dins deis de la política

social: laboral protecció social habitatge I territori, educació i exclusió

social (GOMA, ef oi 1997: 26) perqué en el fons del que estem parlant és

de la construcció d'un nou pacte social una nova manera d'entendre

els ámbits que afecten a la nostra vida pública i privada, conformats per

la ja mes de estudiada relació tridimensional entre l'estat, el mercat i la

familia. I aixó es pot fer des deis ajuntaments, i per iniciar aquest camí

només cal que ells creguin en la necessitat de mirar la realitat de la seva

ciutat amb una lent que possibiliti la introducció de la visió de genere.

CONCLUSIONS

En l'actualitat els governs locáis están experimentant important

canvis com a conseqüéncia del nou escenan polític, económic i social

que s'ha estat configurant en les darreres décades. L'entorn s'está

transformant i está esdevenint cada vegada mes diversificat i mes

globalitzat. Els ciutadans d'aquestes societats están assumint nous rols en

les seves relacions amb els órgans de govern i amb els processos de presa

de decisió, ja no es consideren elements passius de les polítiques, si no

que reclamen amb claredat un paper actiu en aqüestes processos

polítics, realitzant importants reclamacions i demandes i participant en els

propis processos de presa de decisió.

En aquest context es produeixen dos fenómens de forma

paral-lela: 1) la revalorització de l'ámbit local com ámblt emergent i

rellevant en el context de la globalització. 2) la revalorització de la
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naíuralesa política deis governs locáis front ais enfocaments que havien

sttuat el monopoli de la política en l'ámbít estatal (BRUGUÉ i GOMA, 1998:

25).

Aquesta tendencia cap al localisme i a la seva repolitització

provoca que els órgans de govern i concretament els ajuntaments,

objecte d'estudi en la nostra recerca, s'hagin de plantejar una nova

actitud estratégica, el que implicará, en gran mesura, un nou disseny de

les polítiques municipals, procés que s'iniciará amb la configurado de

noves agendes d'interyenció.

L'evolució experimentada pels ajuntaments catalans, que es

caractericen per teñir una gran llibertat de decisió política, tot i que va

acompanyada d'una precarietat en els recursos disponibles, els porta a

la possibilitat d'afrontar nous reptes i de poder realitzar el disseny de la

ciutat que volen. En el moment que s'afronta aquest repte i partint de la

consideració que és l'administració mes próxima al ciutadá i la que pot

utilitzar estratégies mes imaginatives creiem que la dimensio de genere hi

pot jugar un paper molt important i és per aquest motiu que centrarem la

nostra recerca empírica en les polítiques publiques municipals de genere.
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CAPÍTOL 5

LES POLÍTIQUES MUN1CIPALS PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DE

GENERE A CATALUNYA: PRESENTACIÓ DE LA RECERCA

INTRQDUCCIÓ

Amb aquest capítol s'inicia la part mes empírica de la nostra

recerca en la que estudiem les poiítiques municlpals per a la igualtat

d'oportunitats i de genere que es realitzen a Catalunya per part deis

municipis de mes de vint mil habitants, exceptuant el cas de Barcelona.

No estudiem el supósit de rajuntament de Barcelona per

considerar que per la seva extensió mereix la realització d'un treball de

recerca exclusiu. A mes, la seva dlmensió i complexitat dificulten que les

seves opcions i estratégies poiítiques siguin comparables a les deis altres

municipis catalans.

L'objectíu perseguit amb la nostra recerca és arribar a configurar

una tipología de municipis en base a la idea política que els seus

ajuntaments teñen de les poiítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere, especificant quines variables influeixen en aquesta concepcio i

quins son els trets característics del seu contingut.

La variable que preñen com a depenent de la nostra investigació

és la concepcio política municipal existent en relació a les poiítiques per

a la igualtat d'oportunitats i de genere. Diferencíem, amb l'objectiu de

sistematitzar la nostra recerca, tres concepcions poiítiques que son tres

maneres diferents d'entendre aqüestes poiítiques i les nostres variables

dependents.

Per elaborar aqüestes concepcions • poiítiques (variables

dependents) ens centrarem tan sois, en aquells elements del discurs que

ens proporcionen una major informació sobre quina és la idea que

rajuntament té respecte a les poiítiques per a la igualtat d'oportunitats

entre sexes i de genere. Aquesta opció suposa concentrar-nos

básicament en l'esséncia del discurs polític municipal que es realitza en

aquest ámbit d'intervenció pública. Per poder extreure el substrat

ideológic que existeix darrera de cada política pública i que determina

d'una manera molt important el seu contingut ens hem fixat básicament

en tres elements, en primer lloc, qué entén la persona que és la
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responsable política i que ha estat entrevistada per aqüestes polítiques,

en segon lloc, quins objectius persegueixen aqüestes polítiques publiques i

en tercer lloc, quin tipus d'actuacions s'han acabat realitzant. Extraiem

aquesta informado exclusivament de l'entrevista realitzada perqué

considerem que és a través d'aquesta i no del material editat o deis

documents sobre les polítiques ¡mplementades, que podem detectar

realment la idea política que ni ha darrera de les actuacions municipals,

El discurs polític que podem extreure deis documents editats pot ser molt

mes precís o estar molt mes ben perfilat que el transmés en les entrevistes,

pero no és aquest contingut mes técnic el que interessa en la nostra

recerca, que es centra en la manera que els polítics entenen aqüestes

polítiques i com creuen que aixó s'ha de traduir per convertir-se en

realitat. Donem importancia a aquesta diferenciació peí fet que hem

pogut comprovar, a través de les entrevistes realitzades, que existeixen

importants contradiccions entre el contingut del material editat i el discurs

polític transmés per la persona responsable política entrevistada. A mes,

un deis pressupósits que justifiquen la nostra recerca és la creenca que és

essencial l'existéncia d'un discurs polític coherent per poder elaborar

polítiques que incorporin la perspectiva de genere i aixó no podem

estudiar, només, amb l'estudi del discurs polític.

Ho veurem mes ciar a través d'un exemple. Una de les qüestions

sobre la que es va demanar l'opinió de les persones entrevistades va ser

la possibilitat d'introduir de forma transversal la dimensió de genere en la

política municipal, el que implica introduir la gestió transversal de genere

en les polítiques municipals. Una de les persones entrevistades manifestó

en relació a aquesta transversalitat de genere que «tothom dins deis seus

programes ha de programar tenint en compte que hi ha homes i dones i

que s'ha d'actuar per a la igualtat d'oportunitats. Aixó és el que s'entén

per igualtat d'oportunitats i no es fa ni aquí ni a enlloc. Per exemple, es

treballa conjuntament amb la guardia urbana, sí, pero no es té en

compte aquesta visió transversal. Quan es necessita actuado conjunta es

realitza, pero aixó no és treballar de forma transversal^». De les seves

paraules observem una certa reticencia al respecte i la creenca de que

149 Responsable d'un ajuntament de la provincia de Barcelona, amb una població
compresa entre els 200.000 i els 500.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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ara per ara no es tracta d'una aposta municipal perqué la seva

realització no és possible. En canvi si nosaltres anem al Programa

Municipal de la Dona d'aquest ajuntament podem observar com

s'estableix clarament que s'aposta per la transversalitat de genere, un

deis principáis eixos de treball.

. Les tres categories polítiques que utilitzarem durant tot el nostres

estudt com variables dependents son;

h: Inexistencia d'un problema polític

I2: Polítiques proteccionistes: dones com col-lectiu amb un elevat

rtsc d'exclusió social

13: Nou contráete social: polítiques de genere

Com ja hem dit, l'objectiu de la nostra recerca és elaborar una

tipología de municipis. Per poder-ho fer és essencial determinar aquelles

variables índependents que influeixen en la categoría política de cada

municipi. La nostra recerca es centrará en comprovar quines d'aquestes

variables seleccíonades serveixen per explicar i en quina mesura perqué

un municipi es troba dins d'una de les tres concepcions polítiques

plantejades.

PRESENTACIÓ DE LES VARIABLES ÍNDEPENDENTS

En aquest apartat presentarem les variables Índependents del

nostre estudi. Aquesta presentado ens servirá per descriure

objectivament les característiques deis municipis estudiáis, al concretar ja

d'entrada quina és la distribució deis 45 ajuntaments analitzats en les

variables Índependents utilítzades. En els capítols posteríors estudíarem,

de forma detallada, el seu valor explicatiu en relació- a les variables

dependents.

Les variables Índependents que estudíarem les hem agrupat en tres

grans grups: estructura ¡ context, ¡nstruments polítics i matisos de

contingut. Aquesta dívísió es conseqüéncia de dos raonaments, en primer

lloc, respecte a cada grup de variables ens interessa estudiar aspectes

diferents, el que produeix que hágim de realitzar un tráete diferenciat de

les mateixes, ja que el seu valor explicatiu no és equivalente En segon lloc,

com veurem seguidament, es tracta de dos tipus diferents de variables

Índependents, el primer grup está format peí que podem denominar
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variables independerás estructuráis o primáries, sent els dos restants

variables independents polítiques o dinámiques.

I. Variables estructuráis i de context.

Aqüestes variables es caractericen per ser indicadors sobre els

quals el grup huma que configura la ideología política d'un ajuntament

té menys capacitat de decisió i possibilitat d'intervenció. Es tracta de

quatre variables independents que podem agrupar en dos grups. Un

primer grup estaría format peí 'nombre d'habitants' í la 'ubicado

territorial' deis municipis i un segon grup peí 'partit polític que trobem a

l'alcaldia' i per 'les relacions intergovernamentals'. Les dues primeres

variables son la informado mes objectiva que tenim sobre un municipi,

mentre que les a [tres dues teñen contingut polític peí fet que son el

resultat de les eleccions electorals i que ni ha la possibilitat de canvi en

qualsevol moment, pero nosaltres també les tractem com ínformació

sobre la qual la capacitat directa de decisió política deis ajuntaments és

quasi inexistent.

A) Densitat de població.

Hem utilitzat la següent classificació per intervals: 20.000 - 50.000

habitants (municipis petits), 50.000 - 100.000 habitants (municipis mitjans),

100.000 - 200.000 habitants (municipis bastant grans) i 200.000 - 500.000

habitants (municipis grans).

Hem iniciat el nostre estudi amb els municipis que teñen mes de

20.000 habitants perqué és a partir d'aquesta població que els

ajuntaments teñen l'obligació de prestar servéis mínims de servéis

socials150.

La distribució deis 45 municipis estudiats en el nostre treball de

recerca és la següent:

160 Article 167).c de la Uel municipal i de régim local de Catalunya.
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POBLACIÓ

entre 20.000 i 50.000 habitants

entre 50.000 i 100.000 habitants

entre 100.000 200,000 habitants

entre 200.000 i 500.000 habitants

NÚMERO AJUNTAMENTS

26

11

5

3

B) Partit a ralcaldia151.

En el moment que hem volgut introduir la variable paríit polític en

el nostre estudi, hem optat per centrar-nos en el partit polític al que

pertany la persona que es troba a l'alcaldia. El partit al que pertany

aquesta persona será el que considerarem, en el nostre treball, el partit a

l'alcaldia. Aquesta opció l'hem realitzat després de comprovar que la

gran majoria de governs municipals cataíans son governs de coalició'52,

sense que existeixi un nombre limitat i acotabíe de combinacions que es

van repetint. La gran diversitat en la gamma de possibiiitats va influenciar

de forma determinant la nostra decisió.

Encara que partim deis partits polítics que teñen representado

parlamentaria a Catalunya: Convergencia i Unió (CiU), Partit Socialista de

Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya - els Verds (ICV), Esquerra

Republicana de Catalunya (ERC) i Partit Popular (PP), i els hi sumarem tots

aquells partits polítics que apareixen en l'entramat polític municipal,

observem que el ventall de partits polítics que teñen alguna alcaldía

entre els municipís estudiats es redueix, en el moment.en que es van

realitzar les entrevistes, a 3: Convergencia i Unió, Partit Socialista per

Catalunya i Iniciativa per Catalunya - Els Verds.

151 Es centrarem en la persona que en el moment de realitzar rentrevista ocupava
l'alcaldia, sense teñir en compte l'existéncia de canvis amb anterioritat o posterloritat a
l'enírevista realitzada.
152 No hem de confondre el partit que té ('alcaldía amb el partit que governa, perqué la
majoria deis ajuntaments entrevistáis teñen governs de coalició amb altres grups polítics.
Deis 45 ajuntaments entrevistáis 33 presenten un govern de coalició.
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PARTITAL'ALCALDIA

CiU

PSC

IC-V

NÚMERO AJUNTAMENTS

11

30

4

C) Ubicació territorial del municipi.

Hem utilitzat la provincia com a límit territorial a teñir en compte

després d'haver detectat en les entrevistes que, aquesta divisió territorial,

influencíava de manera important en la concepció política deis

ajuntameñts. Aquesta opció no es deu a cap favoritisme polític a favor

d'aquesta delimitado territorial, sino que és conseqüéncia d'una

constatació empírica, Hem diferencial per tant, si la ciutat pertany a la

provincia de Barcelona, de Tarragona, de Lleida o de Girona.

UBICACIÓ TERRITORIAL

Provincia de Barcelona

Provincia de Girona

Provincia de Ueida

Provincia de Tarragona

NÚMERO AJUNTAMENTS

32

6

1

ó

D) Relacions intergovernamentals.

Dins d'aquesta categoría hem treballat amb diferents variables

independents. Distingim dos nivells de relacions intergovernamentals,

aquelles que s'estableixen entre els ajuntameñts i aquelles que

s'estableixen entre els ajuntameñts i altres administracions: les diputacions

provincials, l'lnstitut Catata de la Dona i el Instituto de la Mujer, Les

administracions estudiades s'han escollit prenent en considerado el fet

que puguin actuar, es a dir, tinguin competéncies en l'ámbit de les

polítiques per a la iguaitat d'oportunttats i de genere.
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II. Instruments polítics.

Aqüestes variables es caractericen per teñir contingut polític, la

seva existencia o inexistencia, utilització o oposició és conseqüéncía

d'una decisió política per part de l'ajuntament. El seu estudi ens serveix

per delimitar d'una manera mes precisa els perfüs de cada una de les

categories polítiques que hem definit com les nos'tres variables

dependents. En el seu tractament utilitzarem tota la informacio que hem

pogut extreure de l'análisi de les variables independents d'estructura i

context. Estudiarem el discurs que cada ajuntament defensa davant de

la utilització deis instruments polítics que han estat tradicionalment els mes

utilitzats en aquest ámbit d'intervenció política i si aquesta posició ens

proporciona informacio rellevant per entendre les diferents concepcions

polítiques plantejades..

A) Regidoría de la dona o regidoría específica responsable de les

polítiques d'igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere.

Diferenciarem dins d'aquesta variable aquells ajuntaments que

teñen regidoría específica i aquells que no han ¡ntroduít aquest

departament dins del seu organigrama. I en el cas deis ajuntaments que

han realitzat l'opció, diferenciarem entre aquells que denominen la

regidoría 'de la dona' i aquells que la denominen d'una altra manera. És

molt important teñir present que ser una regidoría específica no vol dir

exclusiva.

CREACIÓ REGIDORÍA

NO

SI - REGIDORÍA DE LA DONA

SI - REGIDORÍA POLÍTIQUES IGUALTAT

NÚMERO AJUNTAMENTS

25

14

ó
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B) Plans o Programes per a la Igualtat d'Oportunitats entre sexes i de

genere (PIÓ).

Amb independencia de la denominado que reben aquests

Instruments polftics en els diferents ajuntaments, el que ens ha interessat és

estudiar com influeix i qué ens explica el fet de realitzar l'aposta a favor

de la seva utilització. En aquesta variable hem diferenciat els ajuntaments

que han realitzat l'aposta d'elaboració d'aquells que han optat per no

fer-ho. Hem de teñir en compte que aquesta posicíó favorable pot

traduir-se en ('existencia d'un pía o en un procés d'elaboració, el segon

suposit es produeix en aquells casos en que el pía o programa encara no

s'ha acabat.

APOSTA PER UN PIÓ

NO

SI - FET

SI-FASE ELABORACIÓ

NÚMERO AJUNTAMENTS

21

14

10

C) Polítiques de discriminado positiva a favor de les dones.

Ens interessa valorar si la realització d'aquest tipus de polítiques és

una variable que ens proporciona informació en relació a la concepció

política defensada pels ajuntaments. Dins d'aquest concepte introdulm

tots aquells servéis i actuacions municipals que s'adrecen exclusivament

a un deis dos sexes sense que existeixi la possibilitat que persones de

l'altre sexe hi tinguin accés. En el nostre estudi es tractaria en la majoria

deis casos de mesures adrecades o elaborades cap a les dones, de

forma exclusiva. No considerem que siguin polítiques de discriminado

positiva aquelles actuacions que fot i estar adrecades a tota la poblado

son usades, de forma majoritária, quasi en exclusiva, per persones d'un sol

sexe. En aquest cas ens limitem a diferenciar els ajuntaments que si que

en realitzen, d'aquells que no ho fan.
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REALITZACIÓ POL. DISCR. POSITIVA

SI

NO

NÚMERO AJUNTAMENTS

14

21

D) Creació d'un Consell Municipal per a treballar les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere.

Mitjancant aquesta variable podem estudiar, en primer lloc. si la

creació d'aquest instrument polític és rellevant a l'hora de valorar el pes

de la participado ciutadana en aquest ámbit de la política municipal, i

en segon lloc, quina és la influencia de l'opinió pública en la concepció

política que té cada ajuntament. Dins d'aquesta variable i respecte ais

ajuntaments que opten per la seva creació d'un Consell diferenciarem

entre aquells que l'han denominat Consell Municipal de la Dona i aquells

que ens parlen d'un Consell Municipal de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats.

CREACIÓ CONSELL

NO

SI - CONSELL DONES

SI- CONSELL POL. IGUALTAT

NÚMERO AJUNTAMENTS

26

12

7

III. Matisos de confingut.

Les dues variables independents dinámiques que introduim en

aquest darrer grup es caracteritzen mes per ser elements expiicatius i

diferenciados de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere

que els ajuntaments realitzen, que per tractar-se d'elements que

d'entrada puguem teñir en compte per situar els diferents ajuntaments

estudiats dins d'una o altra categoría política.
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A) PrioritaTs.

Estudiarem quins ámbits consideren els ajuntaments que es troben

dins de cada una de les categories polítiques com d'actuació prioriíária

en les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

B) Gestió transversal del genere.

Analltzarem com entenen i de quina manera es posicionen els

ajuntaments estudiats i que hem situat dins de cada categoría política

respecte, la introdúcelo de la gestió transversal de genere en la política i

les polítiques publiques municipals.

HIPÓTESIS DE TREBALL

Les hipótesis de treball que intentarem confirmar a través del

nostres estudi son les següents:

Hr. La dimensió, el partit a l'alcaldia, la ubicació territorial i les relacions

intergovernamentals del municipi influeixen en la concepció política

municipal de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

H2: La utilització d'instruments polítics específics (regidoría responsable de

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, pía per a la

igualtat d'oportunitats, polítiques de discriminado positiva i Consell

Municipal) no son indicadors apropiats per conéixer quina és la

concepció política de l'ajuntament. La seva utilització l'únic que ens

assegura és que es tracta d'un ajuntament que ha introduít les polítiques

per a la igualtat d'oportunitats i de genere en la seva agenda política,

sense proporcionar cap mes informado.

H3: Els ámbits que cada ajuntament considera prioritaris en la intervenció

política municipal i la seva posició davant de la introducció de la gestió

transversal de genere son indicadors apropiats per precisar la categoría

política de cada ajuntament en les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere.
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VARIABLE DEPENDENT: CONCEPCIQ POLÍTICA MUNICIPAL DE LES POÜTIQUES PER A LA

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DE GENERE

En aquesta apartat presentarem Íes característiques básiques de

cada una de les concepcions polítiques que utilitzarem en el nostre

estudi. És ¡mportant delimitar, encara que siguí a grans trets aqüestes

variables depenents. El contingut l'anirem precisant i concretant a

mesures que avancem en el nostre estudi mitjancant, sobretot, les

variables independents dinámíques.

h: inexistencia d'un problema poiític.

En aquest primer grup inclourem tots aquells ajuntaments que no

han introduít les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere en

la seva agenda institucional. Com hem vist anteriorment l'agenda

institucional está formada per tots aquells temes que d'alguna manera o

altra preocupen a l'órgan de govern. Quan un tema s'introdueix en

aquesta agenda automáticament obté la consideració de problema

poiític, el que implica que será objecte de debat en el consistori, amb

independencia que després s'hi actuí o no. Sempre existeix la possibilitat

que després de la discussió política s'arribi a la conclusió que el mes

convenient és no intervenir o no realitzar cap mena d'actuació al

respecte. El que en aquest cas ens interessa ressaltar és que no fer cap

acció política positiva és ja per sí una política si el tema ha estat introduít

en l'agenda institucional de l'órgan de govern i que aixó és diferent a no

haver atorgat mai la categoría de problema poiític a un determinat fet

objectiu.

En aquesta primera concepció política hi trobarem tots aquells

consistoris que no consideren que es trobin davant d'una problemática

que tingui cap mena de relleváncia política. Defensen que es tracto d'un

tema totalment alié a la seva acció de govern perqué no té cap interés

poiític. Aquesta creenca implica que no hi hagi cap necessitat de

posicionar-se al respecte, es a dir, no teñen perqué teñir una opinió

política sobre l'existéncia o inexistencia de desigualtats o de situacions

discriminatóries entre sexes.

Alguns municipis justifiquen la seva opció al-legant que mai han

apreciat que existeixi una problemática amb relleváncia pública que

mereixi l'atenció del consistori. La principal justificació d'aquesta no
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introducció es base en l'afirmació que la igualtat d'oportunitats entre

sexes es troba actualment garantida per la HeL el que implica en opinió

d'aquests ajuntaments que es pugui considerar que ja és una realitat.

Aquesta percepció porta a afirmar la desaparició de les deslgualtats

entre homes i dones, Es creu, conseqüentment que les possibles

diferencies que encara es poden produir entre ambdós sexes depenen

totalment de l'habilitat deis homes i de les dones per moure's en la

societat, convertint-se en una qüestió totalment individual, de valúa

personal. Consideren que davant d'aquesta igualtat formal no és el sexe

la variable que determinará l'éxit o el fracás d'una determinada persona

en la seva confrontado amb el món, si no que es considera que

l'existéncia de diferencies entre les persones és cqnseqüéncia d'altres

factors diferents al sexe com son el nivell económic, social i de formació

que té cada persona, amb independencia de que es tracti d'un home o

d'una dona.

En altres casos es puntualitza que es té la consciéncia del fet que

es tracta d'un tema que preocupa a la societat, el que implica

l'existéncia d'una problemática social, fot i que s'afegeix

automáticament que no es considera que d'aquí se'n derivi cap

responsabiíitat política i menys municipal. Aquesta posició provoca que

l'ajuntament afirmi que hauran de ser els homes i les dones que

conformen aquesta societat els que hauran d'introduir canvis en la seva

vida si perceben que determinades relacions o determinades actuacions

no son justes o son causants de discriminacions.

Podem resumir aquesta primera concepció política amb

l'afirmació que no existeix un posicionament polític .davant de les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere perqué es considera

que es tracta d'un tema totalment alié a l'actuació política i al programa

polític municipal. En el fons es percep la qüestló de la igualtat

d'oportunitats entre sexes com un fet assumit, que s'ha aconseguit en el

moment en que s'ha garantit la igualtat formal. No existeix una definició

política de les desigualtats o discriminacions per rao de sexe i de genere

perqué no es reconeix a nivell de la política municipal la seva presencia.

Tot i partir de la premissa que la igualtat d'oportunitats entre sexes

está garantida es reconeix, en diversos casos, l'existéncia de problemes

específics que afecten a determinats col-lectius de dones, i que les
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poden conduir a situacions de desempara i d'exclusió social. En aquest

cas és important observar que aquests problemes no es perceben com

problemes derivats del sexe de la persona, si no de la seva realitat

concreta (poca formado, no participado en el mercat laboral llars

monoparentals, etc.).

Aquesta última percepció portará ais ajuntaments a realitzar

polítiques adrecades a aquests grups de dones, que per la seva realitat

sociocultural i económica han d'afrontar dificultats o riscos específics

amb l'objectiu d'evitar que es puguin produir aqüestes situacions

d'exclusió social. Un exemple seria el cas de les dones majors de 45 anys

que han estat molts anys fora del mercat laboral i que s'hi volen

reincorporar, aqüestes dones teñen unes dificultats especifiques com a

conseqüéncia de la seva propia realitat, realitzar polítiques formatives

adrecades a facilitar la seva tornada al mercat laboral no es considera

que sigui realitzar polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes, si

no que es perceben per part de l'ajuntament com polítiques de

protecció social, que s'acostumen a realitzar des deis servéis socials.

Els consistoris que podem incloure dins d'aquesta primera

concepció política es caracteritzen, per tant, per realitzar polítiques

adregades a tota la ciutadania i per no considerar pertinent elaborar

actuacions adrecades específicament a un deis dos sexes. Aquesta

voluntat generalista no implica el desconeixement per part de les

persones responsables polítiques del fet que en determinats casos un deis

dos sexes en será la principal, poblado usuaria, pero, el que es nega és

que aqüestes polítiques es realitzin per afavorir a les dones o ais homes. Es

defensa que sempre s'eíaboren les polítiques adregades. al coí-lectiu de

la ciutadania, per resoldre alguna problemática o afrontar una realitat

social que será sempre compartida per tota la ciutadania que es trobt en

aquella situació concreta.

I2: Polítiques per a la igualtat d'oportunitats enteses com polítiques

proteccionistes: Les dones com collectiu amb un elevat risc d'exclusió

social.

El punt de partida d'aquesta segona concepció política és la

creenga per part deis ajuntaments de que s'han de realitzar polítiques

per a la igualtat d'oportunitats- entre sexes i de genere. El govern
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municipal ha introduít en la seva agenda institucional la desigualtat entre

homes i dones i l'ha convertit en una qüestió que ínteressa a la seva

política. La primera valorado que ha fet el consistori és que existeix una

problemática social que té relleváncia política en relació a l'existéncia

de desigualtats i discriminacions que pateixen algunes persones peí seu

sexe ¡ que no és aliena a la responsabilitat política municipal. Aquesta

presa de consciéncia porta al convenciment de que és necessari actuar,

el que implica que s'han de realitzar polítlques per afavorir i assegurar la

igualtat d'oportunitats entre sexes,

Es considera que la tradicional divisió del treball per sexes, en la

que l'home era el responsable del sosteniment de la familia a través de la

seva participado en el mercat laboral a temps complet i la dona era la

responsable no retribuida de les tasques domestiques i de cura, continua

Influint en l'actualitat en els rols que realitzen els homes i les dones.

S'afirma que encara que la dona s'ha incorporat de forma massiva en el

mercat laboral, l'assumpció del pes de la tradició cultural pot produir que

es trobi en una situació de desavantatge davant de l'home com a

conseqüéncia de la necessitat de combinar responsabilttats productives i

reproductives i d'haver jugat un paper molt menor en tota l'esfera

pública.

Els ajuntaments que defensen aquesta idea política consideren

que s'han de realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessáries

per protegir a les dones perqué és molt fácil que es puguin trobar en

aquesta situació, al mateix temps que s'aposta per realitzar polítiques que

les ajudin a aconseguir i assegurar la seva autonomía económica i

emociona!. Es tracta de garantir a tota persona la capacrfat de poder-se

valer per ella mateixa i així dificultar la creació de lligams de

dependencia que puguin conduir a situacions extremes, com podrien ser

casos de violencia doméstica. Els consistoris que defineixen aqüestes

polítiques de manera proteccionista busquen, en primer lloc, garantir que

la dona conegui fots els seus drets (creació d'un Servei d'lnformació i

Assessorament a les Dones) i assegurar, en segon lloc, el seu accés a

aquelles esteres que li poden assegurar la seva autonomía (polítiques

formatives i de promoció económica, principalmente

Aquests consistoris també consideren que és la seva obligació

donar a aqüestes dones la possibilitat de relacionar-se amb un món mes
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ampli del que és la seva llar i millorar, d'aquesta manera, la seva qualitat

de vida. Veuen a les dones com éssers que necessiten un recolzament

extra per part de l'órgan decisori públic per convertlr-se en actors de

Testera pública i per adquirir autonomía i independencia que eis hi

asseguri l'existéncia d'una auténtica llibertat d'opció. La tradició és un

pes que encara s'arrossega i sobre el que es necessari actuar i es

considera que a qui afecta de forma mes important aquest pes és a les

dones.

Aquesta manera d'entendre les polítiques d'igualtat d'oportunitats

es base en una imatge frágil de les dones, percebudes com subjectes

que necessiten una especial protecció per part de l'administració com a

conseqüéncia del rol tradicional que han assumit i que ha limitat la seva

participado pública i la seva capacitat d'opció. El consistori busca

realitzar polítiques amb l'objectiu de preparar-les per poder ser

autónomes grácies a la seva participado en el mercat i al coneixement

de l'existéncia d'igualtat en drets i dignitat entre sexes. I facilitar, un cop

s'han introduft en el mercat laboral, que puguin compaginar les

responsabílitats productives amb les reproductives. La principal

consciencia política municipal recau en el fet que les dones teñen mes

problemes perqué continúen sent les principáis responsables deis ámbits

no productius.

Aqüestes visió política considera que les dones son un coUectiu

amb problemes específics que les pot dur a situacions de desempara o

de desavantatge social. I per aquest motiu s'entenen les polítiques per a

la igualtat d'oportunitats com instruments útils per evitar que aquests

riscos s'acabin convertint en realitats. Aquesta fonamentació produeix

que es tracti de mesures que teñen en compte, tan sois, a una part o a

un determinat percentatge de la poblado femenina, ja que no totes les

realitats viscudes per les dones presenten aqüestes característiques. Els

problemes afectaran, principalment, a aquells col-lectius que teñen mes

dificultats per resoldre a través del mercat les seves necessitats

conciliadores.

Aquests ajuntaments reconeixen que a pesar de l'existéncia del

reconeixement i garantía de la igualtat formal, a pesar de que la realitat

ha canviat i les dones actualment participen de forma molt important en

el mercat laboral, encara no es pot parlar de l'existéncia d'una vertadera
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¡gualtat d'oportunitats entre sexes, H¡ ha dones, sobretot de mitjana edat,

que no treballen, i aquelles (la gran majoria) que s'han incorporat en el

mercat laboral, continúen sent les principáis responsables de les tasques

domestiques, sobretot de les tasques reproductives i aixó les obliga a

buscar mecanismes per poder conciliar la seva vida laboral i familiar. A

mes, el mercat continua sent la pega central de l'engranatge social i de

benestar, continua sent el mercat el filtre per accedir ais drets i a

l'autonomia económica.

La idea política que hi ha darrera d'aquestes polítiques és que les

dones, tot i ser "autónomes", presenten o son objecte d'uns problemes

específics que teñen que ser valorats i resolts. Es tracta d'entendre les

polítiques d'igualtat d'oportunitats com a polítiques de dones o per les

dones.

I3: Nou contráete social entre dones i homes

Dins d'aquest grup inclourem aquells ajuntaments que han introdu'ít

dins de la seva agenda institucional el problema de l'existéncia de

desigualtats i discriminacions per rao de genere. Es tracta d'aquells

consistoris que comparteixen la creenca que existeixen desigualtats entre

les persones que teñen diferents sexes com a conseqüéncia de les

connotacions culturáis que s'atribueixen a aquests. L'objectiu que hi ha

darrera d'aquesta visió política no és facilitar la introdúcelo de la dona en

el mercat laboral i en aquelles esteres que podem definir com a

'mascülines', si no trencar amb aquests rols i amb la creenca que existeix

un món d'homes i un món de dones.

Per poder combatre aqüestes desigualtats s'afirma que s'ha

d'actuar per canviar la visió de genere existent, que atorga a cada sexe

un paper diferent en la realitat de cada dia i en la historia.

En aquesta ¡dea política el problema a resoldre no afecta tan sois

a uns col-lectius concrets de dones, ni es creu que s'hagin de crear

mecanismes que facilitin que les dones puguin continuar compaginant el

seu rol tradicional amb la seva íntroducció amb 'igualtat d'oportunitats'

en el món públic. Si no que aquests consistoris parteixen de la

considerado que la societat está canviant i que alió que es podia

considerar totalment normal fa unes décades, ara ja no es sostenible

perqué els rols tradiclonals s'han trencat i per tant ja no existeixen
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responsables naturals dels ámbits públic i privat. Aquest convenciment

porta a realitzar polítiques que ajudin i fomentin el canvi de rols, facilitin la

transformado de les ¡matges que tenim associades ais dos sexes.

La principal idea política existent d'aquesta manera d'entendre les

polítiques d'igualtat d'oportunitats és la defensa de la necessitat d'un

nou contráete social, el que implica l'aposta per un canvi dels rols que

tradicionalment s'han atribuit ais dos sexes.

Dins d'aquesta concepció política de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats podem distíngir dues maneres diferents de

concretar la idea política:

• Aquells ajuntaments que centren totes les seves actuacions en les

dones, es considera clau el canvi del rol jugat per la dona en la

societat per arribar a elaborar aquest nou contráete social,

• Altres consistoris que creuen que introduir canvis en el rol dels

homes és tan importants com fer-ho en el de les dones. Es

considera que no serveix de res que les dones canviín el seu rol

tradicional si aixó no va acompanyat de cap tipus de canvi en el

rol masculí.

Aquests ajuntaments, en la seva majoria, realitzaran, per un costat,

actuacions especifiques adrecades a aconseguir o assegurar aquesta

igualtat d'oportunitats entre sexes. I per l'altre costat, intentaran que

s'introdueixi de forma transversal aquesta visió de genere en totes les

polítiques municipals, es a dir, teñir en compte si les polítiques que es

realitzen produeixen els mateixos efectes en els homes i en les dones (per

fer aquesta valoracio és important coneixer el punt de partida d'ambdós)

i incorporar en la discussió política tots els ámbits que configuren la vida

social, tenint present que perqué una ciutat funcioni totes les seves

esteres han d'actuar de forma coordinada i que és tan important, per

exemple, teñir en compte els interessos dels empresaris. com les

necessitats de les llars monoparentals.

CLASSIFICACIO INICIAL DELS AJUNTAMENTS ESTUDIATS EN LES TRES CATEGORIES POLÍTIQUES

Per poder iniciar el nostre estudí el primer que hem de fer és una

distribució inicial dels ajuntaments entrevistats en les tres categories

polítiques que son les nostres variables dependents.
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Aquesta distribució, com ja hem dit la realitzem en base a la

informado que se'ns ha facilitat en les entrevistes respecte ais tres

elements que utilitzem per definir cada categoría política. La validado

d'aquesta classificació l'anirem comprovant a mesura que evolucionem

en el nostre estudi fins arribar a precisar uns continguts fináis, amb uns

perfils molt mes deümitats, que serán el punt de partida de la tipología

d'ajuntaments segons la seva postura davant de les polítiques per a la

igualtat d'oportunítats ¡ de genere, amb la que conclourem la nostra

recerca.

Quadre 1: distribució inicial deis municipis en base a la idea política que
hi ha darrera de les seves polítiques per a la igualtat d'oportunitats
entre sexes i de genere.

Total
municipis

Concepció política

Inexistencia de
problema

11

(24,4%)

Polítiques
proteccionistes

37(29)

(17,8%)

Nou contráete social

26

(57,8%)

37(29) vol dir que podem considerar que 37 municipis encara realitzen polítiques
assistencials, pero aquesta no és la idea principal que guia l'actuació de
l'ajuntament, son tan sois 8 municipis els que podem incloure en aquesta idea
política.

Font: elaborado propia en base a la informado extreta de les entrevistes

realidades

En una primer aproximado a la informació que podem extreure

després de distribuir els 45 ajuntaments estudiats entre les 3 categories

polítiques que hem establert com variables dependents (Quadre 1)

observem com un 75 % d'aquests ajuntaments han optat per reaützar

algún tipus de política per a la igualtat d'oportunitats o de genere, sent

un 25 % el que es manifestó alié al tema. És important ressaltar que tot i

que la manera d'entendre aqüestes polítiques no sigui coincident entre

tots els municipis que han introdutt la problemática en la seva agenda

política, si que tots elis han considerat que es troben davant d'un

problema de relleváncia política i que l'ajuntament ha de realitzar algún

tipus d'actuació al respecte. Ei 25% restant deis consistoris entrevistáis no

realitzen polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere

perqué consideren que es tracta d'una probiemática sense reileváncia
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política a nivell municipal i que, per tant no mereix la seva atenció. Entre

les dues opcions que hem diferenciat en relació a aquells ajuntaments ¡

que si que realttzen polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere ;

observem que l'aposta per la realització d'un nou contráete social entre

sexes és el posicionament polític que té un major recolzament per part ¡

deis ajuntaments, son un total de 26 consistoris els que manifesten |

aquesta idea política, el que representa un 57,8% deis municipis

entrevistats. Tot I que un gran nombre d'aquests consistoris continúen '

realitzant polítiques adrecades a cobrir la vessant mes assistencial .

d'aquest ámbit, que no s'ha abandonat, tot i que no és la idea política

que es defensa. !
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CAPÍTOL 6

VARIABLES INDEPENDENTS ESTRUCTURALS I DE CONTEXT

INTRODUCCIÓ

En el moment que ens plantegem com a pregunta de recerca/

quines son les variables que poden influir en la concepció política

defensada pels ajuntaments catalans de mes de 20.000 habítants, en la

seva idea política sobre les poiítiques per a la iguaitat d'oportunitats i dé

genere, creiem que és posítiu iniciar el nostre treball estudiant les variables

que hem denominat 'd'estructura i de context.

Aquest primer grup de variables es caracteritza perqué son les que

presenten una major distancia respecte a la voluntat política deis

ajuntaments. Aquesta afirmado és molt clara en relació al nombre

d'habitants i a la localització territorial, en aquests dos casos les variables

es refereixen a realitats objectives, el canvi de les quals no será mai

conseqüéncia immediata d'una decisió municipal, encara que és veritat

que l'elaboració de poiítiques de creixement económic efectives pot

implicar, per exemple, a la llarga, un augment en la poblado, pero es

tracta de relacions molt mes subtils. Respecte a les altres dues variables

que estudtem en aquest capítol podem considerar que el seu contingut

polític és mes elevat, pero també creiem que es pot afirmar que

depenen de factors autónoms a aquesta decisió política, es a dir, en

primer lloc, que un determinat partit polític estigui a l'alcaldia és una

decisió política, pero de la ciutadania, no de l'ajuntament, que el que

haurá de fer és treballar a partir deis actors que els ciutadans hagin

escollit. En segon lloc, tot i que la participado d'un ajuntament en una

xarxa sempre será una decisió política i voluntaria per part d'aquest

consistori, préviament a aquesta decisió necessitem un element objectiu,

l'existéncia d'altres actors interessats en aquest ámbit d'actuació política.

LA DIMENSIÓ D'UN MUNICIPI

Creiem que és molt important comencar estudiant si la poblado

existent en una ciutat influelx en la postura ideológica que l'ajuntament

defensa en relació a les poiítiques per a la iguaitat d'oportunitats i de

genere. La dimensió d'un municipi té importants repercussions poiítiques.
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ja que és la dada que es té en compte per delimitar les característiques

deis órgans de govern municipals (número de regidors/es) i el seu ámbit

competencia! (servéis de prestació obligatoria). A mes, l'estructura

resultan! influenciará de manera molt important en els recursos que

estaran a disposició de l'ajuntament.

Quadre 2: distribucio deis ajuntaments tenint en compte la densitat de la
població i la categoría política que defensen

Concepció
política

Inexistencia
problema

Polítiques
proteccionistes

Nou contráete
social

TOTAL

Densitat de la població

20.000/50.000

11 (100%)

(42,3%)

1 (87,5%)

(26,9%)

8 (30,8%)

(30,8%)

26

50.000/100.000

0

1 (12,5%)

(9,0%)

10(38,5%)

(90,9%)

11

100.000/200.000

0

0

5(19,2%)

(100%)

5

200.000/500.000

0

0

3(11,5%)

(100%)

3

TOTAL

11

8

26

45

(percentaíge en horitzontai)
(percentatge en vertical)™

Font: elaborado propia en base a la informado extreta de les entrevistes

realitzades

Si ens centrem en la densitat de la població el primer que ens crida

l'atenció és que tots els municipis que afirmen la inexistencia d'un

problema polftíc i que, per tant, mai han introdu'rr el tema de ('existencia

de desigualtats i de discriminacions entre els sexes en la seva agenda

institucional, teñen una població compresa entre els 20.000 i els 50.000

habitants. Es tracta d ' l l casos i representen el 42,3% deis municipis mes

petits que hem indos en el nostre estudi.

En segon lloc observem com continúen sent majoritariament petits

ets municipis que entenen les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i

de genere com a polítiques proteccionistes, tenint un 87,5 % d'aquests

municipis una població compresa entre els 20.000 i els 50.000 habitants i

153 Exemple de lectura: el 100 % deis municipis que creuen que no existeix un problema
polític teñen una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants.
154 Exemple de lectura: el 42,3 % deis municipis amb una població compresa entre els
20.000 i 50.000 habitants defensen la inexistencia de problema polític.
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un 12.5 % una poblado entre els 50.000 i els 100.000 habitants. No trobem

cap municipi amb una poblado superior a les 100.000 persones que

defensi aquesta segona categoría política.

I finalment podem comprovar com la diversitat és molt major quan

entrem en la idea política de la recerca d'un nou contráete social, ja que

dins d'aquesta categoría hi trobem municipis de totes les dimensions

estudiades. Dins d'aquesta gran diversitat és ¡mportant ressaltar que la

totalitat deis municipis grans, amb una població entre els 100.000 i els

500.000 habitants, es troben dins d'aquesta idea política i representen el

30,8% deis casos que s'inclouen dins d'aquesta tercera categoría política,

representant els municipis amb una població entre 100.000 ¡ 200.000

habitants un 19,2% i un 11,5% elsd'entre 200.000 i 500.000, En la resta de

dimensions observem els següents percentatges, un 30,8 % deis municipis

amb una pobíació entre els 20.000 i els 50.000 habitants i un 90,9% de les

ciutats amb una densitat entre 50.000 i 100.000, el que suposa que 10 deis

11 casos estudiats d'aquesta dimensió aposten per la recerca d'un nou

contráete social i representen un 38,5% deis supósits inclosos en aquesta

concepció política.

No podem oblidar, encara que hágim pogut observar que, en

primer lloc, els municipis amb majors dimensions son els que aposten per

una idea mes elaborada de polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere, i que, en segon lloc, les ciutats que hem denominat lpetites'

(menys de 50.000 habitants) son les úniques que consideren que es tracta

d'un problema sense relleváncia política a nivell municipal, que mes d'un

50% d'aqüestes ciutats petites han introduít les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere en la seva agenda municipal.i que un 30,76%

d'aquestes també busquen aquest nou contráete social a través

d'aquestes polítiques.

D'aquestes xífres podem deduir que la dimensió ens proporciona

informado torga interessant sobre ('existencia d'unes certes tendéncies

en l'ámbtt municipal a l'hora de defensor diferents idees polítiques. Els

municipis mes petits presenten una tendencia molt mes gran a no realitzar

polítiques per a la ¡gualtat d'oportunitats i de genere o a elaborar-ne

seguint una visió proteccionista de les mateixes. Mentre, per contra, els

municipis amb dimensions mes grans teñen una tendencia molt mes

¡mportant a apostar per la realització d'aquestes polítiques i entendre
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que es tracto de mesures que busquen un nou contráete social. La primer

conclusión per tant, podría ser que la dimensió del municipi influeix en la

concepció política que l'ajuntament té en relació a les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere, tot i que no de forma determinant.

Ara el que ens cal saber i intentarem anar desxifrant amb el nostre estudi

és de qué depén la seva capacitat d'influencia.

Partit polític a l'alcaldia

La segona variable a estudiar és el partit polític que trobem a

l'alcaldia deis ajuntaments deis municipis entrevistáis. Considerem que es

tracta d'una variable d'estructura i context perqué ens ajuda a descriure,

conjuntament amb la població i la ubicació territorial, els trets mes

objectius del municipi. La diferencia mes evident respecte a les altres

dues variables és que la seva variabilitat potencial és molt mes important,

es a dir, el partit que es troba a l'alcaldia pot canviar en qualsevol

nnoment, per tant, la seva estabilitat és molt mes frágil que la que existeix

en relació a la ubicació territorial (el seu canvi només es pot produir a

nivell terminológic) i a la seva població (variacions molt lentes i a llarg

termini). Aquesta constatació no ens impedeix que nosaltres, en el

moment que existeix un determinat govern puguem considerar que es

tracta d'una variable estable, tot i la seva inestabilitat. Es tracta d'una

dada objectiva que pot canviar en qualsevol moment, pero aquesta

objectivitat es amb la que treballarem en aquest apartat. Volem

comprovar fins a quin punt existeix un Illgam entre els ajuntaments que

teñen el mateix partit polític en el govern i la posició ideológica que

plantegen davant de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere.

Si analitzem com es distribueixen les tres categories polftiques

elaborades en base al partit polític que té l'alcaldia (quadre 3) podem

comprovar com conéixer qui governa ens pot ajudar a determinar quina

idea política es defensa. A Catalunya les alcaldies deis ajuntaments

entrevistáis en el moment de l'entrevista es repartien entre tres partits

polítics: Convergencia ¡ Unió (C¡U), Iniciativa per Catalunya-els Verds (ICV)

i Partit Socialista de Catalunya (PSC).
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Quadre 3: clistribució deis ajuntaments tenint en compte el partit polític
que té l'alcaldia i la categoría política que defensen

Concepció política

Inexistencia
problema

Polítiques
proteccionistas

Nou contráete social

TOTAL

Partit alcaldía

ICV

0

0

4(15,4%)

(100%)

4

PSC

5(45,5%)

(16,7%)

5 (62,5%)

(16,7%)

20 (76,9%)

(66,6%)

30

CiU

6(54,5%)

(54,5%)

3 (37,5%)

(27,3%)

2(7,7%)

(18,2%)

11

TOTAL

11

8 .

26

45

Font: elaboració propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitzades

Cornencem estudiant els ajuntaments que teñen el partit de

Convergencia i Unió a l'alcaldia. El primer que podem observar és que

mes de la meitat d'aquests munícipis, concretament un 54,5% consideren

que no existeix cap problema amb relleváncia política, defensen la

inexistencia d'un problema polític al respecte. En segon lloc, un 37,5%

deis ajuntaments amb govern convergent defensa la categoría política

que considera que es tracta de polítiques proteccionistes, sent tan sois un

18,8% d'aquests consistoris els que aposten per la idea política de la

recerca d'un nou contráete social. Es tracta del partit polític que menys

recolza aquesta opció, ja que tan sois representa un 7% deis ajuntaments

que hem indos dins de la tercera categoría. Hem de teñir en compte per

interpretar adequadament aquesta dada que el partit de Convergencia

i Unió governa principalment a municipis petits, eí que ens porta a la

presa de consciéncia del fet que aquesta variable no la podem

interpretar amb independencia a la població que teñen els municipis. Si

combinem ambdues variables comprovem que tots els ajuntaments

convergents, que defensen la inexistencia d'un problema polític i la visió

proteccionista d'aquestes polítiques, teñen una dimensió menor ais 50.000

habitants. Mentre que, els 2 ajuntaments que situem dins de la categoría

de la recerca d'un nou contráete social, teñen una dimensió superior, un

d'ells presenta una població d'entre 50.000 i 100.000 i l'altre entre 100.000

i 200.000 habitants.
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' Per una altra banda, si ens fixem en els municípis governats per ICV

veiem que la seva totaiitat es troba dins de la tercera idea política, es a

dir, son ajuntaments que defensen que les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats busquen l'elaboració d'un nou contráete social entre

sexes. En aquest cas no podem recolzar l'opció política municipal amb

l'argument de la dimensio del municipi, ja que deis 4 ajuntaments

esfudiats que teñen alcaldía d'ICV, dos teñen una població inferior ais

50.000 i els altres 2 entre els 50.000 i els 100.000 habitants. Per tant, en

aquests casos la variable "partit polític" té un pes explicatiu important i

mes determinant que la variable "població" en relació a la concepció

política existent. Es a din que í'alcaldia siguí ocupada per ICV influeix

positivament a l'existéncia de polítiques per a la igualtat d'oportunitats

entre sexes i de genere, enteses com polítiques que busquen l'existéncia

d'un nou contráete social entre sexes, fent que la dimensio del municipi

jugui un pes molt petit, quasi inexistent davant d'aquesta opció.

Finalment, respecte ais governs municipals socialistes, que son la

majoria deis entrevistáis, podem observar com deis 30 casos, en primer

lloc, 5 defensen que no es tracta d'una problemática amb relleváncia

política, es tracta de municipis amb una població compresa entre els

20.000 i els 50.000 habitants. En segon lloc, uns altres 5 ajuntaments

defensen la visió proteccionista d'aquestes polítiques, son 4 ciutats petites

(20.000/50.000 habitants) i 1 ciutat amb una població compresa entre els

50.000 i els 100.000 habitants. I finalment el 76,9% deis municipis amb

alcaldía socialista (20 casos) defensen la visió de la recerca d'un nou

pacte social, aquests municipis es distribueixen de la següent manera en

relació a la seva dimensio poblacional: 6 teñen una població compresa

entre els 20.000 i els 50.000 habitants, 4 entre els 50.000 i els 100.000

habitants, 2 entre els 100.000 i els 200.000 i 3 entre els 200.000 i els 500.000

habitants. Aqüestes dades ens porten a afirmar que en relació al partit

socialista no podem realitzar cap relació lineal entre, la influencia que

juguen les variables "població" i "partit polític", perqué encara que és

cert que tots els ajuntaments que no ha introduít la problemática en

l'agenda institucional son petits (entre 20.000 j 50.000 habitants) i la

majoria que defensen una visió proteccionista també, dades que ens

portarien a afirmar que la dimensio del municipi influeix de forma rellevant

i és mes determinant sobre la categoría política que la ideología del partit
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polític a I'alcaldía. Aquesta afirmació queda desacreditada quan trobem

ó municipis petits i 4 mitjans (entre 50.000 i 100,000 habitants) amb alcaldía

socialista que defensen la concepcio política de la recerca d'un nou

contráete social.

Ubicació territorial

Quan ens centrem en l'estructura i el context deis municipís

catalans de mes de vint mil habitants creiem que és interessant estudiar si

la ubicació d'aquests municipis dins del territori cátala influeix o té algún

pes en la concepcio política municipal de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitat i de genere.

Quadre 4: distribució deis ajuntaments tenint en compte la seva
localització territorial per províncies i la categoría política que
defensen

Concepcio
política

Inexistencia
problema

Polítiques
protección i stes

Nou contráete
social

TOTAL

Localització territorial

Barcelona

4 (36,4%)

(12,5%)

ó (75%)

(18,75%)

22 (84,6%)

(68,75%)

32

Lleida

0

0

1 (3,8%)

(100%)

1

Girona

5(45,4%)

(83,3%)

0

1 (3,8%)

(16,7%)

6

Tarragona

2(18,2%)

(33,3%)

2 (25%)

(33,3%)

2(7,7%)

(33,3%)

ó

TOTAL

11

8

26

45

Font: elaboració propia en base a la informació extreta de les entrevistes

rea I i izad es

Respecte a com es distribueixen aquests municipis per la geografía

catalana (quadre 4) podem observar com la major concentració

d'ajuntaments que consideren que no es tracta d'un problema polític es

troben a la provincia de Girona (45,4%), seguit per la provincia de

Barcelona (36,4%) i en tercer lloc de Tarragona (18,2%)155. Per fer una

lectura mes precisa d'aquestes dades hem dé teñir en compte la

importancia relativa que aqüestes xifres teñen en cada una de les

155 No farem cap menció en relació a la provincia de Lleida per considerar que els resulíats
obtinguts no son ni rellevants ni representatius al tractar-se d'una sola ciutat entrevistada.
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províncies en relació al total de municipis que han estat entrevistáis, ja

que mentre els 5 casos que corresponen a la provincia de Girona

representen el 83,3% deis municipis gironins entrevistáis, les 4 ciutats

barcelonines que hi hem indos suposen un 12,5% de les ciutats de la

provincia de Barcelona que hem estudiat i en canvi els 2 casos de la

provincia de Tarragona representen un 33,3% del total de ciutats

tarragonines incloses en el nostre estudi. Per tant, si tenim en compte el

número de municipis que té cada provincia i el percentatge que defensa

aquesta postura, trobem que en primer lloc continua la provincia de

Girona, pero situaríem a Tarragona en segon lloc, ja que es tracta d'un

tere deis municipis tarragonins entrevistats i Barcelona es situaría en una

allunyada tercera posició. Si ens fixem en les ciutats de la provincia de

Girona que hem indos en aquesta primera categoría observem com

totes presenten una poblado inferior ais 50.000 habitants, tenint en dos

casos una alcaldía convergent i en els altres tres alcaldía socialista.

Aquesta baixa densitat en termes de poblado també és una

característica deis munielpis de la provincia de Tarragona que hem indos

dins d'aquesta categoría d'inexistencia del problema. En canvi, tampoc

existeix uniformitat respecte el partit politic que té l'alcaldia, en un deis

casos és el PSC i en l'altre CiU. Finalment, tots els municipis barcelonins

que hem indos en aquesta concepció política teñen a CiU a l'alcaldia i

una poblado compresa entre els 20.000 i els 50.000 habitants.

En relació ais municipis que pensen que es tracta d'una política

proteccionista 6 casos son de la provincia de Barcelona i representen el

75 % del total de casos indosos dins d'aquesta categoría política i el

18,75% de les ciutats entrevistades que pertanyen a aquesta provincia i 2

casos son tarragonins, es tracta del 25% restant de casos indosos en

aquesta segona categoría i el 33,3% de les ciutats de la provincia de

Tarragona. Deis ó casos barcelonins una clutat presenta una població

compresa entre els 50.000 i 100.000 habitants amb govern socialista i la

resta de poblacions teñen una població inferior ais 50.000 habitants, sent

3 alcaldies del PSC i les altres 2 de CiU. En el cas de la provincia de

Tarragona les dues ciutats teñen un govern socialista i una població

d'entre 20.000 i 50.000 habitants.

Finalment podenn observar un ¡mportant predomini deis municipis

de la provincia de Barcelona dins d'aquesta categoría política del nou
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contráete social, son 22 ajuntaments que representen el 84,6% deis que

trobem dins d'aquesta opció ¡ el 68,75 % deis municipis barcelonins

estudiats. De la resta de províncies observem un cas a Lleida (l'únic

estudiat d'aquesta zona), un cas a Girona i dos casos a Tarragona. Si ens

fixem en detall en les característiques deis municipis de la provincia de

Barcelona podem observar 23 ciutats amb govern socialista i amb ta

següent distribució en base a la seva poblacio: ó amb una densitat

menor a 50.000 habitants, 5 ajuntaments amb una poblacio compresa

entre els 50.000 i els 100.000 habitants, 3 amb una poblacio entre 100.000 i

200.000 i els altres 3 entre 200.000 i 500.000 habitants. Per un altre costat

trobem 4 municipis amb alcaldía d'ICV dos d'ells amb una poblacio

inferior ais 50.000 habitants i els altres 2 amb una poblacio compresa entre

els 50.000 i els 100.000 habitants i finalment un darrer munictpi amb

ajuntament convergent i una poblacio inferior ais 100.000 i superior ais

50.000 habitants. El cas que hem trobat a la provincia de Lleida té

alcaldía socialista i una poblacio compresa .entre els 100.000 i 200.000

habitants. Per acabar, Túnica ciutat de la provincia de Girona que

defensa aquesta nou contráete social té govern socialista i una poblacio

d'entre 50.000 i 100.000 ciutadans i els dos municipis tarragonins es

caracteritzen per ser un convergent amb una poblacio compresa entre

les 100.000 i 200.000 persones i l'altra socialista amb una densitat entre els

50.000 i els 100.000 habitants.

De totes les dades exposades és interessant veure com en relació

a la capacitat d'explicació de la variable provincia aquesta és quasi

inexistent en la provincia de Tarragona on les ciutats es reparteixen en

proporcions iguals entre les tres cdtegories polítiques i de gran valor

explicatiu en la provincia de Barcelona, a on trobem el major número

d'ajuntaments petits que han optat per realitzar aquest tipus de

politiques.

Relacions intergovernamentals

Consíderem que també és important en el moment que volem

configurar el context en que es troben els diferents municipis estudiats

introduir en aquesta análisi quines son la xarxa governamental que

s'estableix. Detallar les relacions existents, les xarxes resultants i quins son

els seus punts mes irnportants ens possibílita conéixér fins a quin punt la
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categoría política municipal és una aposta que reaiitzen els ajuntaments

en solitari o és el resultat d'unes connexions ¡ ajudes que es realitzen des

d'altres órgans de govern.

Aquest apartat el dividlrem en dues grans parts, una primera en la

que estudiarem les relacions que s'estableixen entre els diferents

ajuntaments en la vessant de les polítiques per a la ¡gualtat d'oportunitats

¡ de genere. I una segona part on entrarem a analltzar quins contactes es

produeixen entre l'administració municipal i altres ens administratius com

son els Consells Comarcáis, les Diputacions Provincials, la Generalitat de

Catalunya a través de l'lnstltut Cátala de la Dona I el govern central de

l'Estat a través del Instituto de lo Mujer. Ens interessa conéixer, mes

concretament" en relacio a les dues parts si existeixen contactes o no, si a

partir deis contactes s'ha creat una xarxa, per qué es caracteritzen

aqüestes relacions i si la seva existencia condiciona o influeix en la idea

política que cada ajuntament té en aquest ámbit d'intervenció política.

Relacions entre municipis

Ens centrarem en l'existéncia o abséncia d'una xarxa entre els

municipis catalans per tractor temes o realitzar projectes relacionats amb

les polítiques per a la iguaitat d'oportunitats i de genere. Deis 45

ajuntaments estudiats 12 responsables manifesten que no teñen cap

mena de contacte amb altres ajuntaments per aquest tema, mentre que

la resta (33 consistoris) afirmen que si mantenen algún tipus de relació

amb altres municipis, ja slgui aquesta esporádica o regular. No és gens

sorprenent el fet que la majoria deis ajuntaments que han introduít dins

de I'agenda política municipal aqüestes polítiques i que realitzen algún

tipus d'intervenció son els mateixos que manifesten. que existeixen

contactes entre els diferents ajuntaments, sent 3 consistoris les úniques

excepcions a aquesta norma general.
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Quadre 5: Distribució deis municipis tenint en compte quines relacions
s'estabteixen amb els altres municipis i la seva concepció política.

Concepció
Política

Inexistencia
problema

Polítiques
proteccionistes

Nou contráete
social

TOTAL

Relació amb altres municipis

NO existeix

9(81,8%)

(75%)

1 (12,5%)

(8,3%)

2 (7,7%)

(16,7%)

12

SI que existeix

Esporádicamení

2(18,2%)

(118%)

4(50%)

(23,5%)

11(42,3%)

(64,7%)

17

Regularment

0

3 (37,5%)

(18,7%)

13(50%)

(813%)

16

Font: elaborado propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitzades

Si ens fixem en si existeixen o no relacions entre diferents municipis

peí tema de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere i en

qué es caracteritzen aqüestes relacions, podem observar com existeix,

com ja hem indicat, un cert paral-lelisme entre la posició que cada

ajuntament pren en aquest aspecte i en quina categoría política l'hem

sttuat (Quadre 5). Aquells municipis que defensen !a inexistencia d'un

problema polític en aquest ámbit son els que majoritáriament manifesten

que no hi ha contacte amb altres municipis, mentre que aquells que

realitzen polítiques protecetonistes i els que busquen la realització d'un

nou contráete social afirmen que existeixen relacions per aquest tema,

podent ser aqüestes esporádiques o regulars, depenent del cas concret.

Si ens centrem en la primera categoría política observem com son

dos els municipis que assegurant la inexistencia d'un problema polític al

respecte manifesten teñir contactes amb altres ajuntaments, Ambdós son

de la provincia de Girona, amb una població inferior ais 50.000 habitants,

un amb alcaldía socialista i l'altre amb alcaldia convergent.

Dins de la segona categoría política, formada pels ajuntaments

que defensen una idea proteccionista d'aqüestes polítiques, la

tendencia general és afirmar que existeix algún tipus de contacte entre

diferents ajuntaments, existint un únic municipi que afirma que no manté

cap típus de contacte amb altres ajuntaments per aquest tema. Aquesta
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ciutat que seria l'excepció es caracteriíza per teñir alcaldía convergení,

una població inferior ais 50.000 habitants i ser de la provincia de

Tarragona.

Finalment podem observar com mes del 90% de les ciutats que

aposten per un nou contráete social reconeixen ['existencia d'una xarxa

de govern relacional horitzontal en relació a les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats entre sexes. Distribuint-se de forma equilibrada entre els

que manifesten que son esporádiques i aquells que afirmen que son

constants i permanents en el temps. Els 2 casos que manifesten no

mantenir cap tipus de contacte tan sois coincideixen en la seva dlmensló,

es tracta de dues ciutats amb una població entre els 50.000 I 100.000

habitants, una de la provincia de Girona i alcaldía socialista i l'altra de la

provincia de Barcelona i alcaldía convergent.

Després d'analitzar com es dlstribueixen els ajuntaments en base a

la seva categoría política i l'existéncia o abséncia de relacíons amb altres

consistoris i abans d'entrar en el paper que juguen els altres ens

administratius en aqüestes relacions és interessant observar quin tipus de

relacions son les que generalment s'estableixen i com se'ns expliquen per

part de les persones entrevistades. La majoria deis ajuntaments "que

afirmen teñir aquests contactes, ja siguí de forma esporádica o regular,

precisen que aquests es centren, quasi exclusivament, en la transmissió

d'experiéncies i en l'intercanvi d'informacíó, sent molt mes difícil la

realització d'alguna actuació o projecte conjunt entre diversos

ajuntaments. La idea que s'expressa de forma mes generalizada és que

el mes normal és posar-se en contacte amb altres ajuntaments per

conéixer les seves experiencia i que després cada consistorl acaba

decidint en base a la seva trajectória i a la seva realitat quines son les

millors actuacions a realitzar perqué com van comentar diverses de les

persones responsables durant les entrevistes: «inventar és molt difícil, per

aixó és important conéixer altres realltats'56»; «Hem estat en contacte

amb altres ajuntaments abans de fer el programa transversal de genere

per conéixer les dificultats organitzatives i per conéixer la seva

156 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía d'ICV,
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experiencia157»; «es teñen reladons d'informado'58»; «ja fa temps que, ja

sigui mitjangant programes conjunts, principalment europeus, o

mitjancant altres mecanismes, s'han posat en comú projectes i

experíéncies entre diferents ajuntaments. Hi ha forums en els que es posen

les diferents opinions en comú i es planfegen les diferents experíéncies

municipals159».

Quan entrem a analitzar amb mes detall les relacions que

s'estabteixen entre els diferents municipis veiem la importancia que hi

juguen altres organismes com son la Diputado, la Federado Catalana de

Municipis o el Consell Comarcal. Com han explicat algunes de les

persones entrevistades: «La Diputado i ia Federado de Municipis de

Catalunya també hi juguen un paper important a l'hora de realitzar

treball en xarxa entre els ajuntaments de la comarca160»; «La Federado

de Municipis de Catalunya, la Diputada i el Consell Comarcal serveixen

com instruments per posar en comú experíéncies de bones practiques161».

Pero, tot i existir aquests suports no podem afirmar que es tracti de xarxes

prou consolidades perqué influeixin en la categoría política que defensa

cada ajuntament la relació que s'estableix seria mes aviat en direcció

contraria, els municipis en base al seu compromís i a la idea política que

teñen estableixen contactes amb altres ajuntaments i participen en les

xarxes existents.

Si ens centrem en el tipus de relació que s'estableix entre els

municipis que afirmen que existeix contacte entre els ajuntaments per

tractor qüestions relacionades amb les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere, tenint en compte la categoria política a la

que pertany cada municipi, podem observar com en base a la

percepció deis propis ajuntaments la Federado de Municipis de

157 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

1Sfl Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants ¡ amb alcaldía del PSC.

IM Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía d'ICV.

160 Responsable d'una ciutat-de la provincia de Barcelona, amb'una població entre els
20,000 i 50:000 habitants i amb alcaldía del PSC.

161 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants ¡ amb alcaldía del PSC.
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Catalunya és la institució que mes facilita la connexió i l'existéncla de

contactes entre els municipis en materia d'igualtat d'oportunitats entre

els ajuntaments que busquen l'elaboració d'un nou contráete social;

mentre que és el Consell Comarcal l'órgan que facilita de forma mes

important el traspás d'informació entre els ajuntaments que teñen una

idea proteccionista d'aquestes polítiques. Si ens fixem en les

característiques deis municipis que destaquen el paper de la Diputado i

de la Federació de Municipis de Catalunya com organisme d'enllac

entre municipis crida l'atenció que la gran majoria pertanyen a la

provincia de Barcelona, només una ciutat de Girona i una ciutat de

Tarragona manifesten que la Diputado facilita el contacte i una ciutat de

Girona ressalta el paper jugat per la Federació de Municipis de

Catalunya.

Quan ens fixem en el tipus de contactes que es mantenen entre

diferents consistoris podem observar com els municipis parlen basícament

de dos continguts d'aquestes relacions, transmissió d'informació i

d'experiéncies i realització conjunta de projectes. Sent el traspás

d'informació l'opció que mes es realitza, sense que en aquest cas jugui

un paper important diferenciador la categoría política en que hem situat

l'ajuntament, en totes les categories es produeix principalment traspás

d'informació.

Relacions entre els ajuntaments i les altres administracions

Un cop hem vist quins contactes s'estableixen entre municipis i per

qué es caracteritzen passarem a analjtzar les relacions que aquests

ajuntaments teñen amb les altres administracions competents en el tema

de genere. Volem arribar a percebre la importancia que el paper jugat

per aqüestes administracions té sobre la categoría política que defensa

cada ajuntament.

Ens basem en el punt de vista deis municipis perqué el que ens

interessa conéixer és la seva opinió respecte al suport i ajuda rebuda per

part d'aquelles institucions que pertanyen a altres nivells de govern i que

actúen en l'ámbit de la igualtat d'oportunitats entre sexes 1 de genere.

No hem preguntat sobre la tasca realitzada per aquests organismes en

termes generáis, si no que el que volem conéixer és si faciliten o

col-laboren d'alguna manera amb els municipis en la realització

d'aquestes polítiques. Les organitzacions sobre les que hem dernanat
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l'opinió son les Diputacions provincials, l'lnstitut Cátala de la Dona i

I' Instituto de la Mujer.

Per poder valorar aqüestes relacions intergovernamentals s'ha

demanat de forma expressa a les persones que han estat entrevistades

quin tipus de suport han rebut de les institucions estudiades, catalogant

les respostes dins de tres categories: cap mena de suport, suport puntual i

suport continuat. Dins de la primera categoría inclourem tots aquells

ajuntaments que manifesten que no existeix un treball de recolzament, a

cap nivell, per part de l'organisme concret estudiat en l'elaboració de les

polítiques munlclpals. La segona categoría fa referencia a l'exlsténcia

d'ajuts específics per qüestions concretes, la majoria d'aquests casos

serán conseqüéncla de l'existéncia de respostes positives per part

d'aquestes institucions a demandes concretes realitzades pels

ajuntaments, com podría ser el cas de facilitar persones per a realitzar

conferencies dins de jornades organitzades a nivell municipal,

proporcionar subvencions puntuáis per determinats projectes o facilitar

informació relacionada amb campanyes determinades. I la tercera

categoría inclou aquells municipis que consideren que la reiació que

s'estableix entre aqüestes institucions i els ajuntaments no és per temes

puntuáis, si no que és una reiació de suport contina es senten recolzats

en la seva actuació del dia a dia, ja sigui perqué es rep informació de

forma continuada, es facilita suport técnic, es proporciona suport

económic o perqué es converteix en un órgan de referencia en el que es

realitzen consultes, etc.

Iniciarem aquesta segon apartat analitzant el paper que les

diferents Diputacions provincials han jugat en l'elaboració de polítiques

municipals per a la igualtat d'oportunitats.

Si ens fixem en com valoren els diferents ajuntaments entrevistáis el

suport rebut o el paper jugat per les diputacions i tenim en compte la

concepció política defensada per aquests municipis, podem observar

com son la majoria deis municipis que realitzen polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere els que manifesten haver rebut suport de la

diputado per a la seva realització. Son només 6 consistorio que tot i haver

introduit aqüestes polítiques en la seva agenda municipal manifesten no

teñir cap mena de reiació amb aquest organisme provincial. Si ens fixem

en les característiques d'aquests municipis la informació mes rellevant
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l'extraiem de la seva ubicació territorial ja que excepte un cas que

pertany a la provincia de Barcelona, la resta son ciutats de les províncies !

de Tarragona (4 supósits) i de Lleida (1 cas). Aquesta dada ens pot fer

pensar que realment el paper jugat per la diputació de Barcelona en la

gestió del genere és diferent al que juguen la resta de les diputacions '•

provincials. Per comprovar fins a quin punt aquesta afirmado és certa el '

que farem és entrar a analitzar els altres ajuntaments que tot i no trobar-se

dins de l'ámbit d'actuació de la Diputació de Barcelona afirmen haver

rebut algún suport. La resta de municipis de les províncies de Tarragona i

Girona els trobem dins del grup d'ajuntaments que manifesten teñir

contactes puntuáis, en dos casos pertanyents a la provincia de Girona

s'explica que el suport s'ha rebut de la Diputació de Barcelona, a través

d'ella han participat en programes europeus, un altre ajuntament gironí

comenta haver rebut suport de la Diputació de Girona en^ campanyes

puntuáis i el darrer ajuntament que es trobaria díns d'aquest grup pertany

a la provincia de Tarragona i explica que el suport rebut de la Diputació

de Tarragona ha estat en ámbit formatiu. !

En aquest apartat s'ha de fer menció de l'important suport que, '

segons els responsables polítics entrevistáis, dona la Diputació de \

Barcelona a la realització de polítiques per a la igualtat d'oportunitats i !

de genere provocant que la situado territorial d'un determinat municipi ¡

acabi influint en la idea política i en les actuacions realitzades. Aquest '

recolzament explica en gran mesura per qué municipis petits de la

provincia de Barcelona han iniciat a realitzar aqüestes polftiques i s'han

introduít en aquesta aposta en l'ámbit municipal. Es tracta de teñir en

compte les facilitats que es proporcionen i que produelxen que un

municipi petit de la provincia de Barcelona, grades ais recursos facilitats

per la Diputació, s'atreveixi a realitzar determlnades actuacions que

potser no faria si es trobés sol davant del repte, com passa en els

municipis petits de les altres províncies. És, per tant, la Diputació de

Barcelona qui reaíitza, de forma quasi exclusiva, tasques de suport

continuades. Els responsables entrevistats remarquen que el recolzament

mes important que proporciona es produeix a nivell técnic, sent de gran

ajuda tots els recursos que es proporcionen i cursos formatius que es

realitzen adrecats tant al personal técnic com a les persones

responsables polítiques. És important teñir en compte que la Diputació de
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Barcelona és Túnica Diputació existent a Catalunya que té una Oficina

Técnica de Pía d'lgualtat162 dins de la seva Área de Govern. 14

ajuntaments deis 26 que han manifestat la importancia del paper jugat

per aquesta Oficina Técnica están implementant algún deis programes

elaborats per la Diputació de Barcelona, ressaltant, sobretot, l'aplicació

del PADI, punt d'assessorament i informado per les dones, que facilita la

realització d'una assessoria jurídica i del programa ADAGIO que dona

instruments ¡ facilita personal per elaborar un programa o pía per a la

igualtat d'oportunitats com instrument per introduir la gestió de genere en

l'ajuntament i en les actuacions municipals de forma transversal.

Ho veurem mes ciar a través de les explicacions que les persones

responsables ens van donar en les entrevistes: «sort de la Diputado, que

posa a una persona a fer i'estudl aixó ajudará a veure la seva necessitat

El programa ADAGIO pot ajudar a veure la necessitat. Per exemple, des

d'urbanisme no es veu la reladó de les polftiques de genere amb la seva

temática163»; «L'any 2001 ha estat clau, sobretot peí conven! signat amb

la Diputació de Barcelona, que ha facilitat ¡'existencia del PADI, punt

d'assessorament i informado per les dones per a la igualtat

d'oportunitats'64»: «el suport que proporciona és moit bo / molt important.

Relació formidable a nivel! de formado. És l'estament amb qui millor es

162 La Diputació de Barcelona va crear l'any 1996 l'Oficina Técnica del Pía d'lgualtat i va
elaborar el Pía Integral per la igualtat d'oportunifats 1998-2002, on es recull el compromís
institucional de dur a terme programes que actuín especiaíment en els municipis perqué
realiízin polítiques publiques a favor del reconeixement de les dones i de restablir el seu
lloc dins l'organització social. En aquesta línia D'acord amb els objectius del Pía integral
per la igualtat d'oportunitats 1998-2002, l'Oficina Técnica del Pía d'lgualtat: Dona suport
per iniciar, complementar i intensificar polítiques publiques d'igualtat d'oportunitats dona-
home a tots els ámbits de la vida social. Facilita investigacions i estudis per conéixer la
realitat de les dones a cada municipi. Promou que els ajuntaments elaborin plans
d'actuació transversals per afavorir el desenvolupament de les dones. Crea espais de
reflexió per debatre i intercanviar experiéncies i consolida " El fórum de regidores i regidors
responsables de programes integráis per a les dones". Dona suport a Iniciatives per
dinamitzar i crear collectius de dones a cada territori, per constituir espais de participado
que esdevinguin consells municipals de dones. Estableix convenís I subvencions per donar
suport económic, técnic i jurídic a les iniciatives. municipals en projectes d'igualtat
d'oportunitats.
1M Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
164 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU
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treballa165»: «La Diputado realifza un suport molt importante Posen al teu

abast eines, productes i servéis molt interessants166»: «alguns cops tirarles la

tovaíiola, pero el seu suport t'ho impedeix167»,

En segon lloc analitzarem l'opinió ¡ la valorado que es.realitza per

part deis ajuntaments estudiats del paper que l'lnstitut Cátala de la Dona ]

realítza respecte a les polítiques municipals per a la iguaitat d'oportunitats

i de genere. Volem estudiar si influeix i de quina manera en la idea

política que defensen els diferents ajuntaments que hem entrevistat.

La primera cosa que ens crida l'atenció quan ens centrem en

.l'opinió expressada pels propis municipis sobre quin tipus de suport els hí

presta l'lnstitut Cátala de la Dona, és l'existéncia d'una paritat bastant

gran entre aquells municipis que mantfesten no haver rebut cap mena de

suport (23 ajuntaments) i aquells que diuen haver rebut algún tipus de

suport (22 consistoris).

En el moment que volem saber si el rol realitzat per l'lnstitut Cátala

de la Dona influeix en la idea política municipal de íes polítiques per a la

iguaitat d'oportunitats i de genere observem com la informado que

s'extreu no és massa rellevant. Les dues dades mes interessants son que,

per un costat els municipis mes crítics respecte a la feina realitzada per

I'ICD en relació a aqüestes polítiques municipals son els que defensen la

idea política del nou contráete social que representen quasi dues

terceres parts deis ajuntaments que al-leguen la inexistencia de suport i

una mica mes de la meitat deis consistoris que defensen aquesta idea

política. I per un altre costat dues terceres parts deis ajuntaments que

teñen una idea proteccionista d'aquestes polítiques afirmen haver rebut

algún tipus de suport de l'lnstitut Cátala de la Dona, amb qui es té alguna

relació, encara que en la seva majoria (un 80% d'aquest) manifestó que

es tracta de contactes puntuáis, sobretot en ajudes i suport per a realitzar

xerrades. Encara que aqüestes xifres son certes creiem que seria una

mica massa agosarat afirmar que aquells ajuntaments que afirmen rebre

165 Responsable cTuna ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

166 Responsable-d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

167 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una pobíació entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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suport de I'ICD defensen una visió proteccionista de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere i que aquells que manifesten una

opinió contraria defensen que aqüestes polítiques ens han de portat a

l'elaboració d'un nou contráete social. Creiem que hi ha algunes altres

variables que també hem de teñir en compte, cap ajuntament amb

alcaldía de CiU manifestó la manca de contacte o una opinió negativa

respecte a l'actuació de l'órgan de la Generalitat de Catalunya. En

relació a aquests ajuntaments es interessant ressaltar el fet que els

consístoris amb alcaldía convergent que fot i considerar que ens trobem

davant d'un problema sense relleváncia política i sobre el qual els

ajuntaments no han d'actuar afirmen sentir-se recolzats per la teína teta

des de l'lnstitut Catata de la Dona. Mentre podem considerar que si que.

existeix una tendencia favorable deis ajuntaments convergents a valorar

positivament la feina feta per I'ICD, no existeix cap tendencia clara en

relació ais altres partits polítics quan son aquests els que ocupen

I'alcaldía ja que trobem ajuntaments amb alcaldía del PSC i d'ICV en

totes les opcions.

L'últim a ressaltar en aquest apartat i que no es produeix en la

valoració de les altres institucions que estudiem és que la majoria deis

ajuntaments que afirmen no mantenir cap .mena de contacte amb

l'órgan de la Generalitat de Catalunya mantenen una postura molt

crítica al respecte, realitzant reflexions com les següents: «La Generalitat

de Catalunya només realitza polítiques de galería, no ha assumit les

competéncies que li pertocaven. Mal s'ha pogut fer cap projecte amb

l'lnstitut Cátala de la Dona.no es facilita la seva realifzació. L'ICD en llocs

o temes en els que és competent realitza actlvitats puntuáis i de cara a la

galería. Aixó produeix que siguin els ajuntaments els que hagin de pal-liar

aqüestes mancances168»; «El primer que es va fer quan es va comencar a

treballar el tema va ser anar-hi a parlar, i i'únic que se'n va extreure és

que elles no ajuden ais ajuntaments. No son gens accessibles. No ens fan

arribar els estudis que fan. No estem massa informadesja que hi va haver

un intent fracassat d'informació. Teñen una altra manera d'entendre

168 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants ¡ amb alcaldia del PSC.
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l'actuació local169»: «no hi ha relacions perqué son massa gravoses. El

pressupost de I'ICD és molt ranci. Qualsevot cosa que s'impulsi interessa

poc, son polítiques d'aparador. Normalment no están per la subvenció. El

eos per qualsevol tipus de contribucíó de I'ICD és molt elevat, pocs

recursos i s'ha de pagar un preu molt elevat, es a dir, per una quantitat

ridicula de diners has d'acceptar que tot porti el seu emblema, que

vingui la presidenta de I'ICD, els fas molía propaganda170».

Els ajuntaments que valoren posittvament el suport rebut i la feina

realitzada per l'lnstitut Cátala de la Dona ho expressen d'aquesta altra

manera: «Tenim relació i intentem aprofitar material que I'ICD té, com

poden ser exposicions. L'any passat (2001) es va treballar molt el

personatge de Montserrat Roig. El nostre ajunfament va encarregar a (...)

una escultura sobre I'obra L'hora violeta. Treball amb tema nomenclatura

de carrers, presencia simbólica d'aquests noms. A partir d'aqufes va tligar

amb I'ICD (...) es van fer tertulies ¡iterarles, exposicions, efc.'71»; «De i'ICD

es rep assessorament. S'ha assistir a trobades peí tema del Protocol

contra la violencia. Recolzament económic de I'ICD per portar dones

maltractades foro de la ciutaf72»: «S'ha signat un conven! de suport i

finangament que ha ajudat a muntar el serve!. S'ha assistit a les jornades

que s'han convocat. Molt bé a nivellinstitucional173».

Per acabar amb aquesta apartat entrarem a estudiar com es

valora per part deis ajuntaments el suport rebut per part del Instituto de la

Mujer, i si podem considerar que la relació que s'estableix entre aquest i

els municipis influeix en la idea política que aquests teñen respecte a les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

Mes d'un 70% deis municipis entrevistats manifesten no haver rebut

mai cap mena de suport del Instituto de la Mujer i el 30% restant afirma

169 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
m Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb aícaldia del PSC.
171 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía d'ICV.
172 Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població^entre els 20.000
i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
173 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
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que hi ha hagut algún contacte, sobretot en relació a facilitar informado

i fer arribar les publicacions que des d'aquest organisme es realitzen.

D'aquest 30% només en un cas s'exposa l'existéncia d'una relació

continuada arrel d'un programa que es realitza de forma conjunta.

Si ens fixem en la distribució deis municipis en base a la categoría

política que defensen observem que la tendencia en els tres grups és

bastant similar, tot i que els consistoris que consideren que no es tracta

d'un tema amb rellevancia política son els que en un percentatge mes

elevat (90%) afirmen no teñir cap mena de contacte, seguit per aquells

que busquen la construcció d'un nou contráete social (70%) i en darrer

lloc trobem eís ajuntaments que teñen una idea proteccionista de les

mateixes (50%).

Si ens centrem en les explicacions utilitzades pels diferents

consistoris per justificar aquesta manca de connexió observem com es

tracta d'una institució que es veu llunyana i sobre la que s'afirma que no

és competent en l'ámbit cátala. Els comentaris que es realitzen al

respecte després d'haver exposat que el contacte existent és poc son

quasi inexistente la idea que s'extreu és que es tracta d'un organisme al

que no se li atribueix cap mena de rellevancia en aquest tema des deis

municipis catalans. Ho podem veure mes ciar amb alguns exemples;

«•rebem informado. Reatitzem alguna col-laboració molt puntual com

podría ser demanar ¡libres que i'IM ha editat. No hi ha un contacte estret

o constanf74»: «en un moment determinat hi pots consultar. Pero les

competéncies están transferides, no és un en de referencia'75».

CONCLUSIONS

De l'estudi de les variables de context i estructura podem extreure

les següents conclusions sobre la seva capacitat explicativa en relació a

la categoría política defensada pels ajuntaments sobre les polítiques per

a la igualtat d'oportunitats i de genere.

En primer iloc, la densitat de la població Influelx, tot i que no de

forma determinant en aquesta categoría poiítica en el següent sentit. Els

174 Responsable d'una ciuíat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldia del PSC.

175 Responsable d'una clutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldia d'lCV.
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municipis petíts acostumen a ser aquells que no han introduít el problema

en la seva agenda política, tot i que ser petit no equival a ser alié a les

qüestíons de genere. Ser un municipi major de 50.000 habitants és

garantía de que s'está realitzant alguna política ai respecte, tot i que pot

ser a nivell purament assistencial.

En segon lloc, si ens fixem en el partit que té l'alcaldia podem

observar com proporcionalment son els ajuntaments convergents els que

es mostren mes escéptics en rejado a les polítiques de genere, els que

teñen ICV els que defensen una idea mes clara a favor de la recerca

d'un nou contráete social i els socialistes els que no presenten una posició

uniforme mes enllá de considerar que s'ha d'actuar.

En tercer líoc podem afirmar que la ubicado territorial infiueix. Ser

un municipi de la provincia de Barcelona facilita que es realitzin aqüestes

polítiques.

En quart lloc, no existeix una xarxa de municipis que influeixi sobre

la concepció política municipal. Les relacions amb altres ajuntaments son

buscades pels municipis quan ja han desenvolupat la seva idea política a

favor d'aquestes pdítiques.

I finalment, l'únic órgan de govern que infiueix de forma positiva en

la categoria política municipal és la Diputado de Barcelona, la seva feina

de suport i acompanyament en temes de genere facilita que municipis

que en base a les altres variables no actuarien en aquest ámbit, el

resultat sigui que hi actúen.
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CAPÍTOL 7

VARIABLES INDEPENDENTS DE CONTINGUT POLÍTIC:

ELS INSTRUMENTS POLÍTICS UTILITZATS

INTRODUCCIÓ

En aquest capítol volem estudiar els instruments polítics utilitzats en

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere. Ens centrarem

en la seva capacitat per explicar les diferents categories polítiques que

hem diferenciad al mateix temps que intentarem detectar si existeixen

elements objectius que ens ajudin a entendre perqué els ajuntaments

opten per cada una de les opcions.

Podem afirmar, en primer lloa ¡'existencia d'uns instruments polítics

que poden denominar ltradicionals'' en aquest ámbit de les polítiques

publiques. Els hi donem aquest nom perqué es tracto d'aquelles

estratégies polítiques que han estat utilitzades, des deis intcis, per part deis

órgans de govern que s'han interessat per aquest ámbit d'intervenció. En

diferenciem tres, la creació d'una regidoría específica que es

responsabilitzi d'aquestes politiquea ['elaborado d'un Pía o Programa

que planifiqui els objectius que es volen aconseguir i les acfuacions

necessáries per convertir-los en realitat i finalment, la utilització de

polítiques de discriminació positiva, enteses com aquelles mesures

adrecades a un sol deis sexes i que persegueixen canviar el fet que els

homes i les dones, en molts gmbits, encara no es troben en la mateixa

línia de sortida. En segon lloc ens interessa estudiar la importancia que la

pressió ciutadana pot arribar a teñir sobre aqüestes polítiques i si aquesta

pressió influeix en la categoría política defensada peí municipi. L'estudi

d'aquesta variable el realitzarem a partir d'un altre instrument polític, la

creació de Consells Municipals, mecanismes mediadors d'aquesta

participado.

LA CREACIÓ D'UNA REGIDORÍA ESPEOFICA

En aquest apartat analitzarem si l'aposta a favor de la creació

d'una regidoría específica que es responsabiützi de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere ens proporciona informado sobre per

qué hem situat els municipis dins de cada una de les categories polítiques
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que hem diferenciat i si les postures que s'argumenten davant d'aquest

tnstrument polític ens ajuden a entendre i a delimitar millor els perfils de les

tres categories polítiques utilitzades com variables dependents.

La primera dada a teñir en compte quan volem valorar la

importancia o el pes que se li atribueix a la creació d'una regidoría o

departament específic com instrument per facilitar la realització

d'aquestes polítiques en els municipis catalans de mes de 20.000

habitants (exceptuant Barcelona), és que 20 ajuntaments deis 45

municipis estudiats han realitzar aquesta opció. Quan comptabiützem els

casos, hem de teñir en compte que entenem que crear una regidoría

que s'encarregui de forma específica d'aquestes polítiques no vol dlr que

ho faci de forma exclusiva.

Amb una primera aproximació ais ajuntaments que han realitzat

aquesta opció, el primer que observem és que d'aquests 20, 14 han optat

per la creació d'una regidoría de la dona i ó per la creació d'una

regidoría específica que s'encarrega de les polítiques d'igualtat

d'oportunitats i/o genere170 i que no es denomina regidoría de la dona.

Diferenciem expressament entre les dues opcions perqué consideren") que

l'existéncía de diferents nomenclatures ens proporciona informado

¡nteressant; encara que no existeixi un criteri unánime entre aquells

ajuntaments que han optat per la creació d'una regidoría específica per

a les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere,

l'opció de denominar-la regidoría de la dona o d'una altra manera

implica diferencies en la seva.voluntat política, sobretot per part d'aquells

que han optat expressament perqué no es denomlni regidoría de la

dona, ja que es tracta d'una primera opció política que no podem

considerar fruit de I'orzar, sino que es deu a la voluntat de desvincular al

máxim les polítíques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes del que

tradicionalment s'ha denominat, de manera una mica pejorativa,

'polítiques de dones' i es defensa la utilització d'una nova terminología

per fer evident aquesta visió mes amplia de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats en el sentit que vagi mes enllá de les dones. Aquesta

valoració la podem comprovar a través de les paraules d'una de les

176 Per diferenciar-les i simplificar la comprensló del nostres estudi, utílitzarem la següent
terminología: regidoría de la dona i regidoría de polítiques d'igualtat d'oportunitats (tot I
que aqüestes segones han rebut denomínacions diverses).
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regidores entrevistades quan argumentava per qué el seu ajuntament

havia optat per la creado d'una regidoria específica i que no es

denomines regidoria de la dona: «es diu regidoría del Pía per a la igualfat

perqué ha d'incloure a tothom i denominar-la regidoria de la dona seria

massa específic177».

Peí nostre estudi és ¡nteressant analitzar si l'existéncia d'una

regidoria específica influeix en la concepció política que té cada

ajuntament en relació a les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere, i fins a quin punt les variables ja estudiades de la dimensió del

municipi, el partit polític que té l'alcaldia i la provincia a on es troba,

aporten informació rellevant per explicar per qué es realitza aquesta

opció,

Si ens fixenñ en la distríbució que es realitza deis municipis estudiats i

que hem col-locat dins de les tres categories polítiques que son objecte

de la nostra análisi, tenint en compte l'existéncia o inexistencia d'una

regidoría de la dona o de polítiques d'igualtat d'oportunitats (Quadre ó)

observem com podem establir una correlació entre l'opció ideológica

escollida i el fet de crear o no una regidoria.

Quadre ó: Distríbució deis municipis tenint en compte l'existéncia o
inexistencia d'una regidoría de la dona o d'una regidoría específica

Concepció política

Inexistencia problema

Polítiques proteccionistes

Nou contráete social

' TOTAL

Creació d'una regidoría

NO

11 (100%)

(44%)

7 (87.5%)

(28%)

7 (30,8%)

(28%)

25

SI

Regidoria de la
dona

-

1 (12,5%)

(7,1%)

13(46,1%)

(92.8%)

14

Reg. polítiques
igualtat oport.

-

-

6(23,1%)

(100%)

6

TOTAL

11

8

26

45

Font: elaboració propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitza des

"' Responsable d'un municipi de la provincia de Barcelona, amb una població compresa
entre els 50.000 i els 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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El primer a destacar és que aquells municipis que consideren que

no existeix un problema polític es caracteritzen per no teñir cap regidoría

específica que se'n responsabilitzi, correlació totalment lógica, ja que si

no es creu amb l'existéncia d'una responsabilitat municipal seria absurd i

no tindria cap sentit teñir un departament a i'ajuntament que se

n'encarregués. En segon lloc, la majoria deis consistorls que defensen una

visió proteccionista d'aquestes polítiques (excepte un cas) tampoc teñen

cap regidoría que s'encarregui de forma específica del tema, que és

assumit principalment, per la regidoría de benestar social o per Tarea de

servéis a les persones. En canvi son els municipis que hem situat dins de la

tercera categoría aquells que opten, en quasi un 70% deis casos, per

crear una regidoría que s'encarregui- d'aquestes polítiques per a la

igualtat d'oportunitats entre séxes i de genere, ja sigui de forma exclusiva

o compartida amb altres ámbits d'intervenció. I d'aquests consistoris

tenim un tere que ha decídít no denominar-la regidoría de la dona. Es

tracta d'un 30% deis que han realitzat l'opció de crear una regidoría

específica.

D'aquesta primera lectura podem deduir que la creació d'una

regidoría específica (de la dona o de polítiques per a la igualtat

d'oportunítats) perqué es responsabilitzí de les polítiques per a la ¡gualtat

d'oportunitats i de genere, implica l'existéncia d'una concepció política

que va mes enllá de la tasca de protegir a les dones deis riscos que

existeixen en l'actualitat i es reaiitza príncipalment en aquells ajuntaments

que busquen i'elaboracíó .d'aquest nou contráete social. Podríem

arriscar-nos a afirmar que els ajuntaments que han pres aquesta decisió

política (crear regidoría) piantegen una idea política quedefensa que les

polítíques per a la igualtat d'oportunitats han de buscar la construccíó

d'un nou contráete social, el que ¡mpedeix que es tingui una visió

reduccionista o proteccionista de les mateixes i que aíxó es pot afirmar

de qualsevol ajuntament que hagí fet aquesta opcíó. Aquesta afirmado

no implica que la no creació d'una regidoría específica equivaiguí a no

realitzar aqüestes polítiques o a defensor una ¡dea proteccionista de les

mateixes, ja que un 30% deis ajuntaments que defensen aquesta

categoría política es troben dins d'aquest supósit,

En el moment que volem valorar la importancia que té crear una

regidoría específica ¡ els elements que poden afavorir a la seva creació.
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entre els municipis que teñen clara la necessitat d'intervenir en l'ámbit de

la igualtat d'oportunitat i de genere, será ínteressant estudiar si el nombre

d'habltants del municipi, el partit polític que es troba a l'alcaldla i la seva

ubicado territorial influeixen en aquesta decisió.

S¡ ens centrem només en els ajuntaments que han realitzat l'opció

de crear una regidoría específica i en quin partit té l'alcaldia podem

observar com, en primer lloc, cap ajuntament amb alcaldía de CiU ha

realitzat aquesta opció. En segon lloc, tots eis consistoris governats per ICV

han creat una regidoría i, en tercer lloc, els governs socialistes es

reparteixen al 50% entre el si i el no. A mes, també podem observar com

la totalitat deis ajuntaments d'ICV ha apostat per una regidoría de la

dona, mentre que, en el cas deis consistoris socialístes tenim a una quarta

part que ha optat per una regidoría de les polítiques per a la ¡gualtat

d'oportunitats, mentre la resta ha creat una regidoría de la dona.

Per tant, mentre que no podem establir cap conclusió en relació al

partit socialista, si que podem afirmar que existeix una probabilítat

bastant gran que els ajuntaments amb alcaldía de CiU no crein regidories

i que els ajuntaments amb alcaldía d'ICV realitzin aquesta aposta.

Si ens fixem en la dimensió del municipi que han optat per crear

algún tipus de regidoría perqué s'encarregui de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere podem observar com el percentatge

mes elevat de regidories es troba en els municípis de 100.000 a 200.000

habitants, un 80% deis ajuntaments entrevistáis d'aquesta dimensió ha

optat per la incorporado d'una regidoría de la dona en el seu

organigrama, es tracta de municipis governats en la seva totalitat peí

PSC. En segon lloc trobem els municipis que teñen una dimensió

compresa entre els 50.000 i 100.000 habitants, quasi dos terceres parts

d'aquests municipis han creat una regidoría, sent 5 municipis els que

optem per una regidoría de la dona (3 governats peí PSC i 2 per ICV) i 3

per la creació d'una regidoría específica que no es denomina regidoría

de la dona (ajuntaments amb alcaldía socialista). En tercer iloc situem les

ciutats que teñen una població compresa entre els 200.000 i 500.000

habitants, es tracta de dues ciutats governades peí PSC que han

constituit una regidoría de la dona i una regidoría específica. I en últim

lloc trobem els munícipis mes petlts, amb una població compresa entre

els 20.000 i 50.000 habítants, d'aquests ajuntaments 4 han escollit crear
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una regidoría de la dona (2 ciutats amb alcaldía del PSC i 2 d'ICV) i 2 una
i

regidoría específica (ciutats amb alcaldía socialista), que no representen |

ni una quarta part deis exístents.

En reiació a la mida deis municipis hem pogut observar com, en [

relació ais mes petlts, la ideología del partit que es troba a l'alcaldia pot

arribar a teñir un pes molt 'mes important que el jugat en les cíutats mes !

grans respecte a l'opció de crear regidories especifiques responsables de

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere. Ja que com

hem vist en l'apartat anterior, la tendencia principal deis municipis petits •!

és la de no posicionar-se al respecte o actuar a partir deis servéis socials

municipals.

Finalment, si entrem a estudiar la ubicació geográfica d'aquestes

ciutats podem observar com deis 20 ajuntaments que han optat per la
i

creació d'una regidoría, 18 es troben a la provincia de Barcelona, 1 a la i

provincia de Tarragona i 1 a la provincia de Lleida. A Barcelona aquests ' '

18 representen mes de la meítat deis municipis de la provincia, 14 están

governats peí PSC (9 amb Regidoría de la Dona i 5 amb Regidoría de \

polítiques per a la igualtat d'oportunitats) i 4 per ICV amb regidoría de la

dona. A Tarragona el municipi que ha optat per la creació d'una

regidoría específica té alcaldía socialista i representa una mica mes del

15% deis municipis de la provincia. I a Lleida, la capital, governada peí ¡

PSC, que és l'únic municipi entrevistat de la provincia, ha apostat per la

creació d'una área de la dona dins de la Regidoría de Servéis a les ¡

persones178. Considerem que en aquest cas, la variable 'localitzacíó

territorial per provincia' no ens proporciona informació rellevant, perqué ;

la provincia de Barcelona és on es concentren la majoria de municipis I

que han realitzat aquesta opció, pero també deis que no l'han realitzat.

Retornant a la classificació deis municipis en base a la categoría i

política recolzada, hem observat que, tan sois un ajuntament deis que

defensen la concepció política proteccionista de les polítiques per a la ¡

igualtat d'oportunitats i de genere ha creat una regidoría de la dona, si

178 Hem indos el supósií de la ciuíat de Ueida dins deis ajuntaments que han creat una
regidoría de la dona perqué la regidora argumenta que es podría considerar el mateix:
«Préviament a ¡'existencia d'una regidoría de la dona. El 1995 es constitueix una Área de
la Dona a I'ajuntament. Després es crea la regidoría, pero la regidora no té dedicado
exclusiva al tema dona. Es tracto de la Regidoría de Servéis a les Persones i dins d'aquesta
hi ha una área de la dona».

225



ens fixem en les seves característlques observem que té una poblado

compresa entre els 50.000 i els 100.000 habitants, alcaldía del PSC ¡ és de

la provincia de Barcelona. Aquest cas ens serveix per exemplifícar com

respecte a la creació d'una regidoría la dimensíó de la población el partit

polític que hi ha a l'alcaldia ¡ la localització provincial, ens proporciona

molt poca ¡nformació complementaria a la queja teníem prévíament. No

podríem preveure que aquest ajuntament realitzés aquesta opció, com

no podíem assegurar que no ho faría maí.

Per poder aprofundir en la capacitat explicativa de l'opció de

crear o no crear una regidoría creiem que será interessant analitzar les

argumentacions utilitzades pels diferents ajuntaments entrevistáis per

justificar les seves opcions.

Comencarem aquesta part mes qualitatíva centrant-nos en els

arguments que utilitzen els ajuntaments que han optat per la creació

d'una regidoría de la dona. Com a informació previa és interessant saber

que excepte en 3 casos, 2 deis quals corresponen a municipis amb una

població compresa entre els 200.000 i 500.000 habitants, la regidoría de la

dona es troba compartida amb altres ámbits d'actuacíó política, sent la

persona responsable política de l'ámbit de la dona la responsable

d'altres ámbits d'actuació municipal.

La primera cosa que ens crida l'atenció és l'existéncia d'una

essencia comú entre les justificacions utilitzades pels diferents consistoris

entrevistáis que han realitzat aquesta opció, es tracta de la creenca que

la presencia d'aquesta regidoría garanteix que realment es treballl a

niveil municipal a favor de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i

evita que aquest ámbit caigui en l'oblit. Aquests mateixos órgans de

govern exposen que han realitzat aquesta opció perqué la introducció

en la política i polítiques municipals de la visió de genere i de la

consciéncia que la societat está formada per homes i per dones encara

no es fa de manera natural, fet que provoca que sigui necessari un órgan

supervisor que lideri el canvi. Fins i fot en aquells casos que es considera

que la regidoría ha de ser una institució transitoria mentre no

s'aconsegueixt la introducció de la mirada de genere en el funcionament

de rajuntament i en les polítiques que elabora, es defensa la utilitat de la

seva existencia per consolidar aquest canvi de ro!s, que será la via

d'accés cap a un nou contráete social i cultural. Aqüestes justificacions
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parteixen del fet de considerar que encara existeixen siíuacions de

desigualtat i de discriminació per rao de genere que cal superar i

respecte a les quals l'ajuntament té certa responsabilltat política.

Podem veure clarament aqüestes idees a través de les paraules de

diferents regidores entrevistades: «i'objectiu final és que la regidoría de ia

dona desaparegui, aixó seria la prova de que els objectius s'han assolit i

que ja s'ha incorporat la perspectiva de genere en totes les poiftiques.

(...) Les regidoríes de les dones hauran tríomfat sobretot quan

desapareguin perqué s'haurá trencat el sostre de vidre. S'han de canviar

moltes coses, com serien els horaris, etc. Es necessita un canvi de

mentalitat social i cultural179»: «{.'existencia d'una regidoría de la dona és

clau. Existeix una barrera real per treballar temes de dones perqué el

marc legal de desigualtat no existeix. (...) Fa falta regidoría mentre no es

concilfi la feina, la famíJia i l'oci180»: «Les regidoríes de la dona son

necessáríes perqué no estáimpulsat encara no es realitza la introdúcelo

de la visió de genere en totes les poiftiques. La regidoría de la dona

hauria de ser i'eix per donar pautes a totes les regidories181»; «M'agradaria

que no fossin necessanes ».

En alguns ajuntaments es remarca la tasca de vigilia que ha de.

realitzar la regidoría. Es parteix de la considerado que el marc legal

existent que assegura la igualtat formal pot conduir a la ciutadania a

Terror de creure que la igualtat realment s'ha aconseguit i que es troba

garantida, sent aquesta aparenca d'igualtat la que acaba provocant la

necessitat que existeixl una regidoría que s'encarregui de treballar per

assolír i garantir la igualtat real, al mateix temps que record! que la

igualtat formal no assegura que homes i dones s'afrontin amb igualtat

d'oportunitats en totes les esteres de la vida. Com han exposat les

persones responsables d'aquestes polítiques en les entrevistes: «mai s'ha

m Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, d'una població entre 50.000 i
100.000 habitants i amb alcaldía del PSC
180 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
101 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i els 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
183 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía d'ICV.
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vist massa ciar el tema, es pensava que la igualtat aniña arríbant de

forma lógica per la introdúcelo de la dona en el mercat de trebati i en la

universitat. Pero el tema de la violencia doméstica evidencia ¡'existencia

d'un problema, la dona quan reivindica la seva importancia i el seu

ambit, sorgeixen contactes. Quan es veu que l'evolucló lógica no es

produeix s'acaba veient la necessitat de reaiitzar la creado d'una

regidoría de la dona183»; «Les regidories de la dona son necessaries

perqué no está impulsat encara no es realitza la Introdúcelo de la visió

de genere en totes les polftiques, La regidoría de la dona hauria de ser

l'eix per donar pautes a totes les regidories184».

Alguns ajuntaments matisen que, tot i estar d'acord amb aquesta

premissa inicial, el principal motiu que, en el seu cas concret, ha motivat

la realització d'aquesta opció ha estat una altra, al-legant l'existénciade

pressions internes que poden provenir de la propia organització, com a

conseqüéncia de la tradició orgánica municipal existent o per criteris

d'eficiéncia organizativa o de pressions externes, derivades de

l'existéncia d'una demanda social, que ha condicionat aquesta aposta

política. «El fet que existeixi aquesta regidoría es deu a l'esforc poiític

realitzat per l'aicaidessa, ai que se II ha de sumar la demanda existent per

part deis grups de dones. L'existéncia de la regidoría és el resultat de la

voluntat política existenf85»; «La creació de la regidoría és una

conseqüéncia de la tradició existent a la ciutaf86».

Altres ajuntaments afirmen que una de les raons que va jugar un

pes mes important en el moment de prendre aquesta decisió va ser la

voluntat que aquest tema no fos tractat des de servéis socials, per

considerar que aixó comporta tot un conjunt de connotacions negatives

que dificulten que s'avanci en aquest camí cap a l'equitat de genere.

Com ens expliquen les persones entrevistades, «incloure el tema dona

"* Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía d'ICV.
1M Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
IBS Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC
196 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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dins servéis sociols és un error molt grarí87»; «va ser una lluita perqué es

volia aconseguir que l'ámbit de la dona no estigués dins de servéis

sociais. De fet les dones estaven acostumades o treballar en tots eis

ámbits188».

Si ens centrem en els motius que al-leguen els ajuntaments que han

optat per la creació d'una regidoría de polítiques per a la ¡gualtat

d'oportunitats podem observar com hem de sumar a les justificacions que

acabem d'exposar el perqué del fet diferencial, que es centraría,

básicament, en dos criteris, en primer lloc, en no voler considerar les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats com polítiques de dones o per

les dones i creure que el nom 'regidoría de la dona' sempre comporta

aparellat el risc d'aquest error. I en segon lloc, perqué es considera que

una regidoría de la dona exclou a una part de la poblado, aquella que

no és dona i que aixó va en contra deis propis objectius de la regidoría, ja

que per aconseguír la igualtat d'oportunitats s'ha d'incloure a tothom.

Les persones entrevistades ens ho expliquen de la següent manera: «es

diu regidoría del Pía per a la igualtat perqué ha d'incloure a tothom i

denominar-la regidoría de la dona sería massa especític'89»: «en aquesta

legislatura se'm va assignar Varea de la dona i vaig demanar que no es

fes des de servéis sociais per trencar amb la visió assistencial que

determina una discriminado d'entrada. Vaig proposar crear una

regidoría específica que impulses i vaig buscar un altre nom, regidoría

d'igualtat d'oportunitats190»;

Els municipis que han optat per la creació d'una regidoría de

polítiques per a la ¡gualtat d'oportunitats per a resppnsabilitzar-se

d'aquestes polítiques i no l'han volgut denominar regidoría de la dona

han escollit les següents denominacions: regidoría de polítiques per a la

igualtat, regidoría del pía per a la igualtat, regidoría del programa per a

la igualtat, regidoría d'igualtat dones i homes i regidoría d'equitat.

187 Responsable d'una ciutaí de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
1M Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants I amb alcaldia del PSC.
185 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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En aquest moment és important puntualitzar que aqüestes

justificacions no son assumides pels ajuntaments que han optat per crear

una regidoría de la dona, aquests consistoris no consideren que la seva

opció porti aparellada tots aquests problemes, sent un tema bastant alié

al seu raonament polític.

Quan es demana ais ajuntaments que han realitzat l'opció de

crear una regidoria, ja sigui de la dona o per a la igualtat d'oportunitats,

quin és el principal paper o rol que aquest departament juga en la

política municipal es ressalta, sobretot, el fet que aquesta regidoria es

converteix en el motor de tota la feina que es realitza al voltant de les

polítiques per a la igualtat d'oportunttats i de genere a nivell municipal.

Quan es parla d'aquesta idea d'element dinamitzador de les polítiques

es destaquen básicament dos aspectes diferents, que están molt

relacionats.

Per un costat es ressalta la feina de coordinació que es realitza des

de la regidoria. Aquest seguiment polític i técnic es considera de gran

importancia perqué en la majoria deis casos es comenta que abans de

la creació de la regidoria aquest ámbit d'intervenció política es

caracteritzava per realitzar actuacions aíllades i sense connexió, des deis

diferents departaments municípals, sense que existís coneixement o

coordinació entre ells, o es perseguís cap mena d'objectiu comú.

Per un altre costat s'estableix que com a motor és molt important

la seva existencia perqué ajuda a conscienciejar a nivell polític, és un

recordatori de la necessitat d'actuar perqué la situació en relació a les

desigualtats per rao de genere encara no es troba normalitzada i

continúen existint discriminacions, a mes, la seva existencia suposa que

l'ajuntament ha assumit i ha materialitzat d'alguna manera aquest

compromís polític i aixó obliga a que aquest s'hagi de teñir en compte i

no es puguin tancar els ulls davant d'aquesta aposta, a mes, en el cas

que es tanquia la persona responsable de la regidoría s'encarregará de

realitzar un toe d'atenció a aquelles árees on sigui necessari.

A través de les paraules de les persones entrevistades ho podem

veure mes ciar: «(...) les actuacions deis diferents servéis que anaven

1W Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una poblado entre els
50.000 ¡ 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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sortint com bolets anaven augmentant. Van aparéixer associacions de

dones que comengaven a demanar coses. O es responia áilladament o

es mirava de crear un organisme que coordines i sobretot conegués qué

fa tothom. L'área de servéis socials atenía moltes sol-licítuds i es van

comencar a desbordar. Aquest increment de demandes i i'actuació

descoordinada va portar a plantejar-se i apostar per crear un servei

especffic. Fins que la demanda no va ser patent no es va crear el servei,

Sorgeix com a conseqüéncia d'una aposta política que la propia

demanda va crear191»; «La política de la dona la porta la regidora, es

tracto d'una feina molt personal192»; «i'existéncia d'una regidoría facilita

la conscienciació política de la companyia municipal. Aixó ha estat molt

important Sempre s'está lluitant encara hi ha molta feina a fer. No hi ha

normalització193»; «Programa contra violencia de genere, es va veure

necessária una regidoría que el líderes'9"»; «la filosofía que hi ha al dañera

és que la regidoría ha de ser el motor. A partir de reunions polítiques com

técniques s'han d'establir les bases que han de ser el comí que les altres

regidories han de seguir per trebaliar amb visió de genere. Es tracto de

constituir la regidoría com a motor per l'impuls de la transversalitat de

genere, que s'aconseguirá quan es convencí a técnics i a polítics195»;

«s'ha creat la regidoría de la dona i és transversal, reaiitza actuacions

directes al mateix temps que vetiia per la sensibilitat de les altres

regidories'90»; «¡'existencia d'una regidoría impulsa, és un generador

d'actuacions per a la igualtat, una aposta per la conscienciació a partir

de la considerado que encara hi ha molta feina a fer i que és la seva

'" Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
192 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants ¡ amb alcaldía del PSC,
m Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 i 50,000 habitants i amb alcaldia del PSC.
IM Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre eis
50.000 I 100.000 habitants i amb alcaldia d'ICV.
155 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
ig* Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldia d'ICV.

231



existencia la que fa possible que no caigui en l'oblif97»; «Cree que crear

regidories especifiques és molt sa. Crear un departament dedicat a la

igualtat de genere suposa introduir-ho al liistat de priorítatsm».

Quan hem demanat a les persones responsables d'aquestes

regidories que valoressin la seva possibilitat d'actuacíó dins de

l'ajuntament, 15 consistoris han manifestat que valoraven positivament la

feina feta des de la regidoría i reconeixen l'existéncia de suport per part

de la resta de l'ajuntament, el que es tradueix en disposar d'un

pressupost i d'un personal mínimament suficient els que permet actuar.

Tot i que només en 4 casos aquesta valorado positiva es realitza sense

anar acompanyada d'alguna queixa o reclamació, com podem

comprovar amb eís següents fragments de les entrevistes realitzades a les

persones responsables: «no hi ha probiemes de pressupost l'any passat

(2001) es va realifzar un increment del 45%, aquest any ha estat del 14%,

que va ser el que es va demanar1™»; «mal m'he senfit ferída en el sentit

de que quan manquen 'peles' retallen per les'dones, sino a la inversa,

quan ha sorgit algún problema s'han donat fins i tot mes pessetes de les

previstes200». En la resta de casos se'ns comenta que tot i que s'está fent

bona feina des de la regidoría, aquests bons resultats molts cops es

deuen a l'existéncia d'un important compromís per part del personal, fet

que no evita la presencia d'importants mancances que s'han d'afrontar i

vencer amb imaginació. Ho veurem mes ciar amb dos exemples: «en

relació ais recursos és molt difícil una resposta positiva. Mai en sou prous,

Quan comences primer has de demostrar la utilitat del serve! per

consolidar el pressupost i comencar a créixer. Actuado mes rápida deis

diferents servéis com a conseqüéncia que s'ha guanyat en sensibilitat.

S'ha tirat molt de la imaginació per trobar personal I recursos201»; «Hi ha

m Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100,000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

™ Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 I 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

1W Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

200 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50,000 habitants i amb alcaldía d'ICV.

201 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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voluntat política, fa falta passar a la comprensió pressupostáría (...) molts

cops-ens diuen que no ens queixem perqué la regidoría de la dona ja té

un pressupost pero la realitat numérica encara costa. (...)L'equíp polftic i

técnic existent en la regidoría de la dona és el mes positiu per tirar

endavant projectes202». En canvi, trobem 5 ajuntaments que rmanifesten

clarament que senten que no existeix un compromís per part de tot

l'ajuntament en relacíó a aqüestes polítiques i que aixó es pot observar

en el fet que el pressupost i el personal del que es disposa és en molts

casos básicament testimonial. Consideren que es percep clarament que

no es tracta d'un tema que es trobi en la Mista de prioritats del consistori i

així ho exposen les persones entrevistades: «No és un tema prioritarí de

l'ajuntament i aixó es nota en el pressuposf03»; «ño és fácil que els

projectes existents es converteixin en realitat és important l'ajuda que es

rep de la diputado. Es realitza alió que es fínanga mes fácilment. El

pressupost que es té és poc, es tracta de la regidoría menys dotada204».

Un cop analitzats els ajuntaments que han optat per crear una

regidoría de la dona o de polftiques per a la igualtat d'oportunitats entre

sexes ens centrarem en els municipis estudiats que no han apostat per la

seva creació,

El primer que podem observar és que no existeix un criteri comú

que justifiqui aquesta opció, si no que son diversos els motius exposats per

defensor la seva posició.

Tindríem un primer grup que estaría format per aquells municipis

que.no han introduit aquesta regidoría específica en el seu organigrama

perqué mai han considerat que existeixi un problema amb relleváncia

política que mereixi la seva introdúcelo en l'agenda municipal. Per tant,

en aquest primer supósit, la seva no creació no és una decisió política, si

no el reflex de la manca de consciéncia política sobre ('existencia d'un

problema. En paraules de les persones. responsables polítiques

entrevistades: «(...) normalitaf absoluta en termes d'igualtat. La situado

202 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

203 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

™ Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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és estable, per aquest motiu no es considera ni oportú, ni necessarí crear

una regidoría de la dona o un pía d'igualtaf05»; «no s'ha discutit i no som

partidaris d'institucions massa feministes. Tot ha de ser a nivel! mes

general, per homes i dones206».

El segon grup el formarien aquells ajuntaments que justifiquen la no

reafització d'aquesta regidoría per considerar que la seva existencia és

discriminatoria, defensen que crear un ámbit específic per tractor els

temes de dones pot conduir a un tractament diferenciat injustificat que

produeixi una situació discriminatoria, que pot ser respecte a les própies

dones o cap a la resta de la població que no rep aquesta protecció. Dins

d'aquest grup de municipis podem diferenciar aquells que utiiitzen aquest

criteri per justificar la no actuació, no es realitzen polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i aquells que si que realitzen polítiques per a la

igualtat d'oportunitats pero consideren que s'han de fer sense crear un

ámbit específic d'actuació. Será mes fácil fer-nos una idea a través

d'algun fragment de les entrevistes realitzades: «la Idea de crear una

regidoría de dones no mragrada, ni tampoc m'agrada realitzar una

distinció i fer polftiques dlrigides a les dones. Considero que la seva

existencia pot ser discriminatoria207» i «No hi és i em molesta quan es

defensa la seva existencia. Considero que no haurien d'existir i no existeix

a la nostra ciutat perqué ia dona no ha de teñir un tráete diferenciat. La

no existencia és l'opció pensada, no és per casualitat que no existeix (...)

Crear una regidoría de la dona sería admetre que hi ha ciutadans de

primera i de segona208».

En un tercer grup podem situar aquells municipis que afirmen que.

no és necessária l'existéncia d'una regidoría específica responsable de

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats, tot i que en aquest cas no es

considera ni negativa, ni perjudicial la seva creació. Afirmen que alió que

és important és que es realitzi un compromís polític que es tradueixi en

505 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
206 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
207 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.

234



capacita! d'actuació, tant a nivell de decisió política com a nivell de

recursos, i que aixó es pot aconseguir sense necessitat de crear una

regidoria. Els ajuntaments que defensen aquest discurs utilitzaran diferents

motíus per justificar que ells han optat per la no creació al creure que es

tracta d'un organisme prescindible, en alguns casos es justifica per motius

d'organització municipal, en altres de dimensió de l'ajuntament o perqué

s'ha apostat per altres instruments, com podría ser la creació d'una

oficina técnica. Com han exposat les persones responsables en les

entrevistes realitzades: «(...) no és imprescindible que existeixi. En un

moment determinot va teñir sentif"»; «no cree que sigui doient

l'existéncia d'uno regidoría de ¡a dona, pero no en tenim per temes de

conjuntura poiítica, pero no perqué no s'hi estigui d'acord10».

Per últim tindríem el grup format per aquells ajuntaments que

manifesten expressament que la seva aposta és per la introducció de la

gestió transversal del genere i que de la manera que ells entenen

aquesta transversalitat no té sentit crear una área específica que se

n'encarreguí, perqué amb la seva creació es corre el perill que la resta

de l'ajuntament no assumeixi la seva part de responsabilitat en l'aposta

per una gestió transversal, i a mes, es desvirtúa el propi repte que deixa

de ser, d'alguna manera, transversal. O podem veure clarament en

aquests fragments d'entrevistes: «(...) sense regidoria de la dona i técnic

de la dona. Es decideix de forma expressa la seva no creació perqué es

considera que pot anar en contra deis nostres propis objectius. Si hi ha un

ámbit especffic que se n'encarrega, la resta (deis departament de

l'ajuntament) se'n poden netejar les mans2"»; «la tendencia és realitzar

polftiques transversals sense que es creí una regidoria específica. En aixó

ha ajudat molt la incorporado de la dona en política212».

208 Responsable d'una ciutaí de la provincia de Girona, amb una població entre els 20.000
i 50.000 habitante i amb alcaldía de C¡U.

205 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

210 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía de CiU.

211 Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 50.000
i 100,000 habitants i amb alcaldía del PSC.

212 Responsable d'una ciutat cié la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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Si ens fixem en les dimensions deis municipis que han optat per no

crear una regidoria específica, podem observar com son,

rhajoritáriament, els municipis mes petits, els que han apostat per no crear

una regidoría de la dona o de polítiques per a la igualtat d'oportunitats i

eis que teñen una visió mes negativa de la seva existencia. Com ja hem

comentat anteriorment es tracto de 20 municipis que teñen una població

entre 20.000 i 50.000, es a dir, quasi el 80 % deis municipis d'aquestes

dimensions existents a Catalunya els que han decidit, tot i que per raons

diverses, no apostar per la creado d'aquesta regidoria.

Si observem les dades d'una forma mes detallada, trobem que el

30% d'aquests municipis petits mai han discutit, a nivell d'ajuntament,

sobre la possibilitat de crear una regidoria de la dona o de poiítiques per

a la ¡gualtat d'oportunitats. Es manifesten totalment aliens a aquesta

possibilitat, pero no perqué tinguin una imatge negativa o positiva de la

mateixa, si no perqué es tracta d'un assumpte totalment extern al seu

debat polític. Deis ó ajuntaments que formen aquest 30%, 5 els hem situat

dins de la primera categoría política, es a dir, tampoc han introduít en la

seva agenda institucional la qüestió de les discriminactons per rao de

sexe o de genere com una problemática amb relleváncia política, en

aquest cas la correspondencia lógica entre els dos discursos és total.

Mentre que, el sisé supósit es caracteritza per ser un ajuntament que, tot i

estar realitzant polítiques per a la igualtat d'oportunitats des d'una

concepció proteccionista, mai s'ha plantejat la possibilitat de crear una

regidoria específica que se'n pugui responsabilizar.

Una altra dada a remarcar és que el 40% deis municipis mes petits

entrevistáis manifesten teñir una opinió negativa sobre la possibilitat de

crear una regidoria específica, consideren que aquesta opció pot

conduir a conseqüéncies discriminatóries, D'aquests 8 ajuntaments ó els

hem situat dins de la concepció política d'inexisténcia d'un problema

amb relleváncia pública i 2 defensen una idea proteccionista de les

polítiques per a la iguaitat d'oportunitats entre sexes. El discurs plantejat

peí primer grup d'ajuntaments es caracteritza perqué, en la seva majoria,

no s'ha introduít íes qüestions relacionades amb les desigualtats de

genere en l'agenda municipal perqué es parteix de la premissa de

considerar que la situació és de plena normalitat, la igualtat

d'oportunitats entre sexes está garantida i per tant no és una qüestió que
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s'hagi de debatre per part de l'ajuntament. Aquest punt de partida

implica que quan es planteja la possibilitat de crear una regidoría de la

dona o de polítiques d'igualtat d'oportunitats, encara que mai s'ha

discutit el tema a nivell d'ajuntament, s'afírma que es tracta d'una opció

dolenta perqué la seva creació implica un tráete diferenciat adregat a

un cohlectiu determinat i aixó es considera discriminatori, ja sigui respecte

al propi col-íectiu com a la resta de la poblado. La postura defensada

pels altres dos ajuntaments que veuen aquesta opció com una. mala

alternativa es base en el fet de creure que, tot i que s'hagin de realifzar

polítiques adrecades a assegurar la plena igualtat d'oportunitats entre

sexes, perqué aquesta encara no existeix, l'opció de crear una regidoría

específica es percep com mes perjudicial que avantatjosa per les própies

polítiques.

En tercer lloc tenim aquelís ajuntaments que sense fer una

valoració negativa sobre l'existéncía' d'una regidoría específica

consideren que es pot treballar a favor de la igualtat d'oportunitats entre

sexes des de l'ámbit municipal sense necessítat d'utiliízar aquest

instrument. En aquest grup no podem establlr cap relació causal entre

l'opció i la dimensió de la ciutat, ja que tenim 4 ciutats petites, 2 de

mitjanes i 1 de les mes grans. No deix de ser curios, no obstant, que els 4

municipis d'una població compresa entre els 20.000 i els 50.000 habítants

pertanyen al grup d'ajuntaments que plantegen una concepció política

proteccionista d'aquestes poíítiques, mentre que els altres tres casos es

troben entre aquells que busquen la creació d'un nou contráete social.

Finalment, si ens centrem en aquelles ciutats que opten per no

crear una regidoría perqué consideren que va en contra de la seva

opció política'a favor de la gestió transversal de genere, podem observar

com la dimensió del municipi tampoc es pot utilitzar com variable

explicativa, perqué tenim dos municipis petits, un de mitjá i un de bastant

gran.

També és interessant remarcar el fet que en els municipis de

dimensions bastant grans i grans no crear una regidoria específica que

s'encarregui de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere

no equival en cap cas' a una visió negativa sobre aqüestes polítiques, si

no en creure que no és el millor instrument.
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Si ens centrem en ei paper que juga el partit polític que té

l'alcaldia en el moment de decidir no crear cap regidoria específica,

observem com aquesta nova variable no ens proporciona informado

que ens ajudi a entendre per qué una ajuntament realitza una opció o

una altra. Respecte ais ajuntaments que no s'han plantejat mai la

possibilitat i que per tant no exposen cap posició política al respecte

veiem que hi ha un predomini d'alcaldies convergents, dos tercos front el

tere que es governat peí PSC. En canvi, la proporció és a la inversa

respecte aquells consistoris que teñen una visió negativa de la creació

d'una regidoria de la dona o de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats, ja que quasi un tere de les alcaldies que defensen

aquesta postura son socialistes. Per una altra banda, existeix un cert

predomini socialista (5 a 2 en la primera i 3 a 1 en la segona) en les altres

dues postures, la que considera que es tracta d'un bon instrument, pero

que no sempre és necessaria la seva existencia per realitzar polítiques per

a la igualtat d'oportunitats i de genere i la que afirma que la creació

d'una regidoria va en contra de la seva aposta per la transversalitat.

Finalment, quan observem si influeix la distrlbució territorial en

províncies en les justificacions utilitzades podem comprovar com la

distribució deis municipis entre les províncies ens proporciona certa

informació. En primer lloc tenim que els ajuntaments que mai s'han

plantejat la possibilitat de teñir una regidoria específica están repartits en

parts iguals entre la provincia de Barcelona i Girona, amb la diferencia

que en el cas de Barcelona els 3 casos es corresponen amb ajuntaments

de CiU i a Girona 2 teñen alcaldía socialista i el tercer és convergent. En

segon lloc els municípls que consideren que es tracta d'una opció

discriminatoria es sitúen a les províncies de Tarragona i de Girona a parts

iguals (4 a 4), encara que representen el 80% deis ajuntaments

tarragonins que han decidit no crear un regidoría específica front el 50%

deis ajuntaments de la provincia de Girona. En tercer lloc tots els

consistoris que afirmen que encara que es puguí considerar un bon

instrument no sempre és necessária la seva existencia es concentren en

la provincia de Barcelona. I finalment argumentar a favor de la

transversalitat per justificar que no s'ha creat una regidoria específica ha

estat una opció bastant repartida terrítorialment, 2 casos a Barcelona; 1 a
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Tarragona i 1 a Girona, tenint en 3 casos alcaldía del PSC i 1 alcaldía

convergent (l'ajuntament que es troba a la provincia de Tarragona).

L'ELABORACIÓ D'UN PlA PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE SEXES

En aquest apartat analitzarem fins a quin punt l'existéncia d'un Pía

per a la Igualtat d'Oportunitats entre sexes (PIÓ) ens ajuda a entendre i a

explicar per qué els ajuntaments opten per les tres categories polítiques

que hem establert com fonament de les polítiques municipals per a la

¡gualtat d'oportunitats ¡ de genere o si l'existéncia o no d'aquest PIÓ ens

proporciona informacio reilevant sobre la categoría política en la que es

troba cada ajuntament.

Iniciarem aquest apartat diferenciant, en primer lloc, entre

municipis estudiats que han optat per l'elaboració d'un PIÓ com a

instrument per coordinar o estructurar totes les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere que es realitzen en la seva ciutat i els que no

han triat aquesta opció. Tindrem en compte dins del primer grup, tant

aquells ajuntaments que ja teñen un Pía com aquells que en aquests

moments Testan elaborant, perqué en ambdós casos s'ha fet l'aposta a

favor d'aquest instrument polític. I en tercer lloc especificarem els

consistoris que no teñen Pía i que tampoc Testan elaborant encara que,

com veurem mes endavant alguns deis que situem dins d'aquest grup

expressen que es tracta d'una proposta que volen convertir en realitat a

la próxima legislatura perqué es considera un instrument positiu. En

aquests darrers casos, tot i la bona voluntat, el fet mes remarcable en

Tactualitat és, pero, la seva inexistencia.

Després de distribuir els municipis estudiats tenint en compte quina

és Topció que ha realitzat cada un d'ells davant de la possibilitat

d'elaborar un Pía i quina és ia categoría política (inexistencia de

problema, polítíques protecctonistes i recerca d'un nou contráete social)

en la que els hem situat (Quadre 7), la primera dada a ressaltar és

l'existéncia d'un important equilibri entre els municipis que han optat per

elaborar un pía, estigui aquest acabat o en fase d'elaboració, i aquells

que no han realitzat aquesta aposta. El percentatge en el moment en

que es va elaborar Tentrevlsta era el següent 46,7% deis ajuntaments

entrevistats no l'havien elaborat, ni l'estaven elaborant, mentre que 53,3%

tenien un Pía acabat o en fase d'elaboració.
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Quadre 7: Distribució deis municipis tenint en compte si s'ha realitzat o no
un Pía per a la Igualtat d'oportunitats o es troba en fase d'elaboracio.

Concepció política

Inexistencia problema

Polítiques
proteccionistes

Nou contráete social

TOTAL

Opció del municipi en front a l'existéncia
d'un Pía d'lgualtat d'oportunitats

Municipis
que NO han
fet un PIÓ

11 (100%)

(52,4%)

4 (50%)

(19%)

6 (23%)

(28,6%)

21 (4ó,7%)

Municipis
que SI han
fet un PIÓ

0

2 (25%)

(14,3%)

12(46,2%)

(85,7%) .

14(31,1%)

Municipis
que están
fent un PIÓ

0

2 (25%)

(20%)

8 (30,8%)

(80%)

10(22,2%)

TOTAL

11

8

26

45

Font: elaborado propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitzades.

Si ens fixem en la correlació existent entre la categoría política

defensada i la postura que s'adopta davant d'aquest instrument

observem que, en primer lloc, fots els ajuntaments que no creuen que la

igualtat d'oportunitats entre sexes sigui un problema amb relleváncia

política no han realitzat cap PIÓ, postura totalment coherent, ja que un

órgan de govern només actuará i creará mecanismes o instrument

poiítics si préviament ha IntroduTt el tema dins de la seva agenda

institucional.

En segon lloc, si en fíxem en els municipis que defensen una

concepció proteccionista d'aquestes poiítiques podem observar com no

existeix una postura uniforme al respecte, ja que, mentre una meitat

exposa que no té un PIÓ (4 ciutats), l'altra meitat ha apostat per la seva

existencia, dos d'aquests ajuntaments ja el teñen i els altres 2 l'estan

elaborant. Les característiques d'aquests municipis son les següents: per

un costat, deis 4 que no teñen PIÓ, 2 son governats per CiU, pertanyen a

la provincia de Barcelona i teñen una poblacto inferior a 50.000 habitants

i els altres 2 teñen alcaldía socialista, sent un d'ells de la provincia de

Barcelona, amb una població compresa entre els 50.000 i 100.000

habitants i l'altra de la provincia de Tarragona amb una població entre

20.000 i 50.000 habitants. Per un altre costat, els 2 municipis que afirmen

teñir un Pía per a la igualtat d'oportunitats teñen una població inferior ais
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50.000 habitants i en un deis casos ¡'alcaldía és socialista i és de la

provincia de Barcelona i en l'altre és convergent I de la provincia de

Tarragona. I finalment, les 2 poblacions que es troben en fase

d'elaboració del PIÓ son de la provincia de Barcelona, amb alcaldía del

PSC i amb una poblacíó compresa entre els 20,000 i els 50.000 habitants.

A partir de les dades exposades podem comprovar com és quasi

impossible afirmar que íes variables d'estructura i context estudiades

condicionin la postura davant la utilització d'un PIÓ quan es tracta

d'ajuntaments que defensen una idea proteccionista de les polítiques per

a la igualtat d'oportunitats i de genere.

En darrer lloc, si ens centrem en els municipis que defensen la

concepció política de la recerca d'un nou contráete social observem

una posició molt favorable a la utilització d'un PIÓ com instrument per a

realitzar polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere. Si sumem

les ciutats que ja teñen un Pía o Programa (46,2%) i les que l'estan

elaborant (30,8%), ens dona que un 75% d'aquests municipis han realitzat

l'aposta favorable.

Els ó ajuntaments que representen el restant 23% deis municipis

d'aquesta concepció política i que han optat per no elaborar un PIÓ

presenten les següents característiques. Es tracta de 5 municipis de la

provincia de Barcelona i 1 de la provincia de Tarragona. Els 5

'barcelonins' teñen una població inferior ais 100.000 habitants (3 entre

20.000 i 50.000 i 2 entre 50.000 i 100.000), 2 amb alcaldía socialista, 3 d'ICV

(es tracta deis 2 municipis amb una població entre 50.000 i 100.000

habitants) i 1 de CiU. La ciutat de la provincia de Tarragona té govern de

CiU i una població d'entre 100.000 i 200.000 habitants.

Les característiques de les ciutats que si que teñen un Pía o

Programa son les següents; 9 son de la provincia de Barcelona, amb

alcaldía del PSC i diferents dimensions poblacionals213. Una és de la

provincia de Tarragona i un attre és de la provincia de Girona, ambdós

amb un població entre 50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía socialista.

Finalment, els municipis que es troben actualment elaborant el seu

PIÓ es caracteritzen perqué 7 pertanyen a la provincia de Barcelona,

!13 3 ajuntaments amb una població entre 20.000 i 50.000, 1 entre 50.000 i 100.000, 2 entre
100.000 ¡ 200.000 i 3 entre 200.000 i 500.000.
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amb alcaldía del PSC ¡ amb una població entre 20.000 ¡ 50.000 en dos

casos, entre 50.000 i 100.000 en 4 casos i entre 100.000 i 200.000 en un altre

cas. I el darrer cas pertany a la provincia de Ueida amb govern socialista

i una població compresa entre els 100.000 i 200.000 habitants. Extreure

conclusions de totes aqüestes dades també implica grans dificultáis, fot i

que podem afirmar que els ajuntaments que defensen aquesta tercera

categoría política son els mes favorables a realitzar plans o programes. La

utilització d'aquest instrument polític ens pot fer sospitar, per tant, que ens

trobem davant d'un ajuntament que ha apostat per realitzar polftiques

per a la igualtat d'oportunitats i de genere i que, en la majoria de casos,

ja ha superat la vlsió mes assistencialista de les mateixes.

Si creuem totes les variables utilitzades: població, partit polític,

provincia i opció davant deis PIÓ, tenint en compte la concepció política

que defensa cada ajuntament, la informado mes rellevant que podem

extreure de totes aqüestes dades és que la realització de l'aposta a favor

de la creació d'un PIÓ no ens facilita molts elements per conéixer la idea

política deis ajuntaments respecte a les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere.

En primer lloc observem com la dimensió de la població és el

factor que sembla que sigui mes influent a í'hora de determinar que un

municipi realitzi un Pía, ja que son pocs ajuntaments deis que denominem

petits els que han apostat per aquest instrument polític, amb

independencia del color polític que tingui l'alcaldla. Per tant, encara que

és cert que tots els ajuntaments que no han ¡ntroduít en la seva agenda

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere

perqué consideren que no es tracta d'una problemática amb relleváncia

política no han elaborat un PIÓ, també es cert que aquesta opció de no

teñir cap Pía es compartida amb els municipis petits que hem situat dins

de les altres dues categories polítiques. Pero, per un altre costat i en

relació a aquests municipis petits és interessant veure com la majoria deis

casos que si que han realitzat l'aposta tot i ser petits es troben a la

provincia de Barcelona.

En segon iloc, creiem que és important fer una precisió en relació

al partit polític que té l'alcaldia, es tracta de que, tot i que podem

observar que no és un factor moít influent, si que podem percebre

l'existéncia d'una tendencia mes favorable per part deis ajuntaments
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amb alcaldía del PSC, seguits deis d'ICV en front ais de CiU a la

reaützació d'un PIO, ja que CiU és l'únlc partit polític que no ha elaborat

cap PIO, fot ¡ teñir l'alcaldia d'una població semi-gran. Per tant, si un

ajuntament pertany a la provincia de Barcelona i té alcaldía socialista,

amb independencia de la seva població, és molt mes fácil que optí per

realitzar un PIO si ha introduit les polítiques per a la igualtat d'oportunitats

en la seva agenda institucional, i sobretot si defensa la recerca, a través

d'aquestes, d'un nou contráete social.

Les xifres que hem exposat no ens proporcionen els matisos

necessaris per entendre les diferents opcions existents. Per evitar arribar a

conciusions errónies volem introduir algún comentan qualitatiu al

respecte, ja que dins de la mateixa opció tenim diferents idees polítiques

en relació a la seva utilitat i a la seva creació.

Deis 21 ajuntaments que no han apostat per un PIO com instrument

per elaborar polítiques municipals per a la igualtat d'oportunitats i de

genere hem trobat a 11 regidors/es que manifesten que no s'ha discutit

mai la possibilitat de crear aquest instrument polític í que, per tant,

1'ajuntament no té cap posicló política al respecte: «no s'ha discutit mai,

ni s'ha plantejaf'4». D'aquests 11, 10 pertanyen a la categoría política

que manifestó que la igualtat d'oportunitats entre sexes no és un

problema polític i el darrer desenvolupa una visió proteccionista

d'aquestes polítiques, aquest últim es caracteritza per ser de la provincia

de Tarragona, amb govern del PSC i una població inferior ais 50.000

habitants. Un deis ajuntaments que no admet que es tracti d'un

problema amb relleváncia política afirma que: «es podría fer un pta

d'igualtat si es realitzés préviament una diagnosi i s'hi haurien d'implicar

totes les sub-arees, que haurien de realitzar propostes d'actuacions. Pero

primer es necessari demostrar ¡'existencia d'una discriminado envers les

dones. (...) No s'ha discutit la necessitat d'un pía215». En un sol cas deis 11

que ara analitzem s'expressa una opinió negativa envers aquest

instrument: «no hi vec necessitat. Hi ha diferencies, pero un pía ño hauria

214 Responsable d'una clutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
215 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
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d"existir. L'ajuntament no hijuga un paper en aqüestes situacions2'6», i en

uns altres 2 es manifestó que no es considera que es tracti d'un instrument

necessari: «com mes relleváncia se ¡i dona mes problemes poden

sorgir2'7».

Si ens centrem en els ajuntaments que han discutit sobre el tema o

manifesten ['existencia d'una opinió política al respecte i que han optat

per no elaborar un PIÓ, un deis arguments mes utilitzats per justificar la

seva opció és que, tot i considerar que pot ser un bon instrument, no és

sempre necessari i creuen que en el seu cas, en aquests moments, la seva

existencia és prescindible. Com ens van explicar les persones

entrevlstades: «Sense un pía d'igualtat d'oportunitats s'hi ha trebatlat i

s'ha anat evoíucionant. El mes important no és l'instrument utilitzat sino

qué es fa i qué s'aconsegueix. (...) Quan es discuteix ¡'existencia d'un Pía

no s'ha d'estar sota un mateix paraigües fot Catalunya, s'ha de mirar qué

és millor per cada territorí. A cada ciutat no li funcionara el mateix ni

necessitará el mateix. Pot ser que el Pía no sigui el millor a fer en fots els

casos2'8»: «Un Pía per a la igualtat és un bon instrument per la planificació

d'objectius i d'actuacions i per la seva avaluació. Si el pía es tradueix en

aixó o fot aixó es tradueix en un pía, si que és un bon instrument, pero tot

aixó també es pot fer sense pid]9»: «un pía en aquests moments no és

necessarf20». Son ó ajuntaments els que han defensat aquesta opinió, 3

pertanyen a la categoría política que defensa una visió proteccionista i

els aitres 3 a la que cerca un nou contráete social.

I finalment trobem aquells municipis que tot i no teñir PIÓ expressen

la seva voluntat favorable a la seva realització en un futur no massa

llunyá: «El pía per a la igualtat d'oportunitats és un projecte pendent per

216 Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 20.000
i 50.000 habitants i amb alcaldía de C¡U.

217 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de C¡U.

™ Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants ¡ amb alcaldía d'ICV.

219 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
100.000 I 200.000 habitants i amb alcaldía de CIU.

220 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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a la següent legislatura221». Aquests ajuntaments es caracteritzen perqué 3

pertanyen a la categoría política d'un nou contráete social, 1 té una

poblado inferior ais 50.000 habitants i govern socialista i els altres 2 inferior

ais 100.000 i govern de IC-V, tots 3 son de la provincia de Barcelona. Hi ha

un quart ajunfament dins d'aquest grup que hem indos dins de la

categoría política d'inexisténcia de problema, amb una poblado menor

ais 50.000 habitants, govern socialista i de la provincia de Girona. Aquest

últim cas és ben curios, per no dir contradictori, perqué tot i afirmar que es

tracta d'un tema totalment alié a la voluntat política de l'ajuntament i

manifestar que la situado actual és de plena normalitat en qüestió

d'igualtat d'oportunitat entre sexes, es manifesta que l'instrument es

considera positiu i que és possible que es realitzi en la próxima legislatura.

Al mateix temps que s'afirma que «s'ha discutit iseguramenf es fará en la

próxima legislatura», la regidoría manifestó que «no necessitem que ens

protegeixin. L'objectiu és sensibilizar sobre el canvi de rols i només per

aixó té sentit la realització d'un pía. Ja ha passat el moment de que les

dones ens queixem. Si que hi ha coses que costen mes a les dones, pero

qui val ja se'n suri. S'aposta per la igualtat d'oportunitats i un cop

aquesta s'assegura la resta depén de la voluntat individual i com que

aquesta ja s'está assegurant aixó provoca que ara la responsabilitat siguí

de cadascú (...) Son els segments socials els que creen problemes

d'exclusló, no el sexe. No existeix discriminado per ser dona222».

Si ens centrem amb aquells ajuntaments que si que han realitzat

l'aposta a favor de la creació d'un PIÓ és interessant observar des

d'aquesta vessant mes qualitativa com, en primer lloc, la majoria deis

ajuntaments que están realitzant actualment l'aposta per crear un pía i es

troben dins del procés de la seva elaborado manifesten l'important

paper jugat per la Diputació de Barcelona en aquest procés. Encara que

la transcendencia d'aquesta coUaboració per ajudar ais ajuntaments a

decidir-se a actuar en aquest ámbit polític l'hem pogut observar amb

mes detall en l'apartat anterior del nostre treball de recerca, el que ens

interessa ressaltar en aquest moment és que l'ajuda técnica i económica

231 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitanís ¡ amb alcaldía d'ICV.
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que dona la Diputació de Barcelona ais ajuntaments de la seva provincia

s'ha convertir per molts municipis en l'element condicionador de la seva

aposta a favor de la ¡ntervenció en l'ámbit de les polítiques per a la

igualíat d'oportunitats entre sexes. Com va exposar clarament una de les

persones entrevistades «la Diputació de Barcelona buscava un municipi

de la nostra dimensió per introduir-lo en el programa Adagio i per aquest

motiu la Diputació va proposar a l'ajuntament d'entrar-hi. Davant ¡'oferta

í'ajuntament no ho va dubtar i s'hi va sumar. Era fácil perqué es tractava

de sumarse a una proposta d'actuada ja dissenyada i que la Diputació

ajudava, mitjancanf informado i personal a portar-la a terme a la ciutat.

A través de la persona contractada per la Diputació s 'ha fet una diagnosi

que ha servit com a punt de partida per realitzar el piantejament

d'actuacions. La diagnosi porta a la realització d'unes propostes que

donaran lloc a un programa transversa^3».

I en segon lloc, quan ens centrem en aquests ajuntaments que ja

han realitzat una aposta favorable a l'existéncia d'un pía o programa per

a la igualtat d'oportunitats observem que quan els hi demanem que

valorin la seva utilitat o justifiquín la seva existencia, que fots ells

coincideixen en afirmar que es tracta d'un bon instrument per concretar

els objectius i els ámbits d'intervenció, tot i que es precisa, en la majoria

deis casos, que la seva existencia no equival a la seva execució i tampoc

és garantía d'un bon funcionament. Es considera un instrument positiu,

pero com a punt de partida i es puntualitza la necéssitat de concretar al

máxtm les actuacions a realitzar i la Importancia de destinar-hi recursos

perqué d'aquesta manera s'assegura amb molta mes fermesa que

s'acabin realitzant les actuacions previstes. Una de les regidores

entrevistades exposa amb molta claredat els avantatges i riscos existents:

«és un bon instrument perqué pot recolzar políticamente és un suport, un

recolzament. Encara que técnicament no és garantía de bon

funcionament. Molts cops la seva valoració com que juga un paper

fantástic, si no es concreta amb cap actuado estratégica, es queda a

l'aire. És bona com a metodología, pero a ia practica molts cops no está

m Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una poblado entre els 20.000
i 50.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
723 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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ben defínit o detalla!22*». Deis municipis que hem indos en aquest grup, 3

es centren, específicament en la importancia deis PÍO per implementar la

visió de genere de forma transversal en el funcionament de l'ajuntament i

en les seves polítiques, consideren que teñir un pía com document que

estableix quins objectius es volen assolir i de quina manera s'han de fer

realitat, o en altres paraules, saber a qué es compromet l'ajuntament

facilita la realització d'aquestes polítiques i sobretot juga un paper molt

¡mportant per afavorir.que els diferents departaments i servéis municipals

s'impliquin en aquest projecte. «L'assumpció de la perspectiva de genere

no es fa de forma natural, és un déficit deis partits polítics que s'ha de

millorar. A mi m'agradaría que tothom ho tingues interioritzat pero no és

així i per aquest motiu 1'elaboració d'un pía on es fixin instruments,

objectius i mesures és essencial. Sempre será mes fácil aconseguir-ho amb

el pía223». Per resoídre la desconfianza que existeix sobre el fet que

l'ajuntament realment compleixi les propostes establertes i estructurades

en el Pía per a la igualtat d'oportunitats trobem dos casos en que aquest

Pía es tradueix en un document concret en el que s'estableixen, de forma

totalment detallada, les accions en que es converteixen les pautes

establertes en el PIÓ, concretant les orees implicades, la regidoría

responsable del seu seguiment i avaluació, el període d'execució, el

pressupost previst i la font de financament. Es considera que és la manera

d'evitar que. un PIÓ acabi sent una declaració de bones intencions: «Es

va elaborar un pía operatiu, que va ser aprovat el 2002, amb vigencia el

2003. L'objectiu és anar mes enllá del pía conceptual. És ('aposta perqué

les propostes no es quedin a nivell conceptual, per assegurar que

realment s'actuí i no es pugui tirar endarrera a nivell de pressupost o de.

decisió política226».

Respecte a l'estructura d'aquest Pía per a la igualtat d'oportunitats

entre sexes observem l'existéncia d'una idea majoritáriament compartida

tant per aquells. municipis que ja teñen un pía com per aquells que Testan

224 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

225 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

226 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitanís i amb alcaldía del PSC.
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elaborant i és la necessitat de teñir en compte l'existéncia de dues fases

en el seu procés d'elaboració. La primera fase consistiria en un trebali de

diagnosi, es tracta de conéixer la realitat concreta del municipi ¡ com

afecta ais dos sexes, per poder arribar a la segona fase, que es

caracteritza per ser el moment d'elaborar aquelles propostes que es

considerin pertinents per aconseguir aquesta igualtat d'oportunitats,

tenint en compte quina és la concreta situació d'ambdós sexes en el

municipi. Aquesta estructura es veu recolzada i fomentada per la

Diputació de Barcelona, que facilita en molts casos, a través del

Programa Adagio els técnics que serán els responsables deis estudis

origen de la diagnosi, punt de partida del pía í font d'on s'extreuen les

propostes. També és interessant teñir en compte el paper jugat per la

ciutadania en aquesta elaboració, tant en la fase de diagnosi com en la

propia de redacció del pía. Alguns ajuntaments han fomentat la

realitzacio de processos de participació ciutadana mitjancant la creació

de nous mecanismes participatius o aprofitat les xarxes ja establertes en el

municipi.

Després del que acabem d'exposar seria interessant incloure

alguna precisió de cara a les conclusions que el tractament quantitatiu

de les variables ens han proporcionat respecte el pes del partit polític que

té I'alcaldía. Es tracta de ressaltar la voluntat favorable deis ajuntaments

amb alcaldía d'ICV a l'hora d'elaborar un PIÓ, ja que deis 4 casos

existents només 1 ha realitzat l'aposta, els altres manifesten que es tracta

d'un projecte de futur, siguí aquest mes próxim (en 2 deis casos) o mes

llunyá (en el darrer cas), per tant, teñir una alcaldía d'ICV també es pot

considerar que facilita que es faci una aposta favorable a ('existencia

d'un PIÓ.

Tot i que existeix, com acabem de veure, una coincidencia en la

voluntat política i objectius perseguits amb l'elaboració d'un Pía, podem

observar la presencia d'una gran diversitat en relació a la nomenclatura

utilitzada per denominar aquest pía per a la Igualtat d'Oportunitats;
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Títol del Pía

Pía d'igualtat d'oportunitats (2003-2007)

Programa d'igualtat d'Oportunitats

Programa de la Dona

Programa Municipal de la Dona

Pía d'acció per la Igualtat de generes

Pía per a la Igualtat d'Oportunitats. Desembre 2001

(Document operatiu 2002)

Pía Municipal per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes

Pía Municipal d'igualtat d'Oportunitats. Pía transversal a l'acció
municipal per a la igualtat de genere de l'Ajuntament.

Pía Transversal de Genere

Pía Municipal d'Actuació per a la iguaitat Dona-Homes

Programa Transversal de la Dona

Pía d'acció per a les Dones de la ciutat 1998-2003

Pía per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones

Pía Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats de les Dones

Pía Integral d'Actuació per a la Igualtat d'Oportunitats

Pía per a la (gualtat

Plad'Equitat

LA UTILITZACIÓ DE POLÍTIQUES DE DISCRIMINACIO POSITIVA

En aquest apartat ens interessa, en primer lloc, comprovar fins a

quin punt-Tópelo presa davant les polítiques de discriminacio positiva a

favor de les dones ens ajuda a explicar la concepcio política defensada

per cada un deis consistoris estudiats. I, en segon lloc, si estudiar les

opinions que eís ajuntaments manifesten respecte a aqüestes mesures

ajuda a delimitar el contingut de cada una de les categories polítiques

establertes.
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La primera dada a senyalar en relació a la utilització d'aquestes

polítiques és que existeix un important equilibri numéric entre els municipis

que en el moment de ¡'entrevista reaíitzaven algún política de

discriminació positiva (25 casos que representen ei 55,6% deis municipis

entrevistáis) i aquells que no han apostat per la utilització d'aquest

¡nstrument polftic (20 casos que representen el 44,4%).

Quadre 8: Classificació deis municipis tenint en compte si realitzen o no
poiítiques de discriminació positiva i la seva concepció política.

Concepció política

Inexistencia
problema

Polítiques
p rotee c ion istes

Nou contráete
social

TOTAL

Realització de polítiques de

discriminació positiva

SI

0 -

5 (62.5%)

(20%)

20 (76,9%)

(80%)

25 (55,6%)

NO

11 (100%)

(55%)

3 (37,5%)

(15%)

6(23,1%)

(30%)

20 (44,4%)

TOTAL

11

8

26

45

Font: elaboració propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitzades

El que ens interessará veure en primer lloc és si aquest equilibri es

produeix entre els ajuntaments que es troben dins de cada una de les tres

categories polítiques que hem plantejat com variables dependents

(Quadre 8) i la resposta és que no, a pesar de que, si ens fixem en els

ajuntaments que no han indos en la seva agenda institucional la igualtat

d'oportunitats entre sexes com a problemática a resoldre, observem com

cap d'ells realitza polítiques de discriminació positiva en aquest ámblt. En

canvi, si ens fixem en els municipis que defensen la idea de la recerca

d'un nou contráete social observem com dos tercos afirmen utilitzar

aquest instrument front el tere restant que manifestó el contrari. I

finalment, podem comprovar com entre els municipis que hem indos dins

de la idea proteccionista de polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere la diferencia entre les dues opcions no és tan gran com en les

altres dues categories polítiques, sent 5 ajuntaments, que representen el

62,5 % deis que hem indos dins d'aquesta variable depenent, els que
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exposen que utílitzen aquest instrument i 3, que representen el 37,5%

restant els que manifesten que no. La primera conclusió que podem

extreure d'aquestes dades és que la inexistencia de polítiques de

discriminació positiva ens pots fer sospitar de que ens trobem davant

d'una ajuntament que no realitza polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere. Será interessant per poder acabar de perfilar

aquesta afirmació i introduir noves conclusíons, observar quines son les

característiques (població, partit polític i localització territorial) deis 9

municipis que tot i realitzar aqüestes polítiques no han introduít aquest

instrument polític en el ventall de possibílitats a utilitzar.

Si ens fixem en la dimensió en termes de població d'aquests

municipis podem observar com aquesta variable té una certa influencia

sobre l'aposta, tot i que no es tracta d'un factor gbsolutament

determinant en.relació a l'opció que cada ajuntament realitza. Si ens

centrem en les posicions mantfestades pels ajuntaments entrevistats, la

primera informació que extraiem és que tots els municipis amb una

població inferior ais 50.000 habitants i que consideren que no es tracta

d'una problemática amb relleváncia política no realitzen polítiques de

discriminació positiva, decisió que és totalment lógica amb la seva

concepció política. Si deixem aquests ajuntaments de banda

observarem, en segon lloc, com deis 9 municipis de les altres categories

polítiques (polítiques igualtat d'oportunitats com polítiques proteccionistes

i com polítiques que busquen l'elaboració d'un nou contráete social) que

no realitzen polítiques de discriminado positiva, 5 son municipis petits

(entre 20.000 i 50.0000 habitants) i 3 son mitjans (entre 50.000 i 100.000

habitants). Aquesta dada ens podria fer creure que ser un municipi petit

equival a no realitzar aquest tipus d'actuacions, afirmació que no és

certa, ja que el percentatge de ciutats d'una població inferior ais 50.000

habitants que han optat per realitzar polítiques de discriminació positiva

(57,1% en la primera categoría política i 75% en la segona categoría

política) és superior al percentatge que no ha utilitzat aquest instrument

(42,9% i 25%, respectivament). Per tant, encara que sembla possible

afirmar una certa influencia de la dimensió hem pogut comprovar com

aquesta és, en certs casos, discutible i sobretot, no és determinant de

l'opció que realitza el municipi. Argument que el podem reforcar a través
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de l'existéncia d'un municipi amb una població entre els 100.000 i els

200.000 habitants que ha optat per no realitzar aquest tipus de polítiques.

Si en fixem en el partit que té l'alcaldia podem comprovar com

tampoc es pot establír cap relació causal determinant entre partit polític i

la utilització de polítiques de discriminado positiva; tot i que es pot afirmar

l'existéncia d'una predisposició deis ajuntaments amb alcaldía socialista

(60%) i d'ICV (75%) a favor de la seva utilització d'aquestes mesures i deis

que teñen alcaldía convergent (63,63%) en contra, en els tres casos tenim

un tere deis ajuntaments amb l'alcaldia del mateix partit que ha optat

per la postura contraria.

Finalment, si ens centrem en la distribució territorial deis municipis

per provincia observem que la proporció deis municipis de la provincia

de Barcelona que realitzen aquest tipus de polítiques és molt major que la

que trobem en les altres províncies; ja que mentre a Barcelona és una

proporció de 3 a 1 a favor de la seva utilització, a Tarragona i a Lleida

trobem la mateíxa proporció pero en contra de la seva utilització. Per

interpretar de forma adequada aquesta dada és important teñir en

compte que a la provincia de Barcelona és on es concentren de forma

mes importants les ciutats que aposten per la creació d'un nou contráete

social, amb dimensions mes grans i amb un major predomíni d'alcaldies

amb un partit d'esquerra.

Per poder donar una major coherencia a aqüestes dades creiem

que será de gran utilitat complementar aquesta visió quantitativa amb un

estudi qualitatiu deis arguments utilitzats pels ajuntaments per justificar la

realització o la no utilització de polítiques de discriminació positiva.

Entrarem, en primer lloc, a analitzar els ajuntaments que han optat

per no realitzar aquest tipus d'actuacions. Es tracta de 20 ajuntaments,

que representen un 44,4% deis ajuntaments entrevistats i que al-leguen

raons diverses per justificar aquesta opció. En primer lloc, en relació ais

ajuntaments que mai s'han plantejat la iguaitat d'oportunitats entre sexes

com una problemática política amb relleváncia1 en l'ámbit municipal,

tenim dos grans grups; un primer format per 4 ajuntaments que

manífesten no teñir cap mena d'opinió política elaborada al respecte

perqué mai s'han plantejat cap mena d'intervenció en aquest ámbit. I un

segon grup, format per la resta d'ajuntaments que tot i no haver introdu'ít

en la seva agenda institucional les polítiques d'igualtat d'oportunitats i
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genere si que ens justifiquen per qué no realitzen polítiques de

discriminado positiva, 3 d'aquests consistoris manifesten obertament que

creuen que es tracta d'una mesura negativa, que pot arribar a ser

perjudicial per a les própies dones. En paraules de dues de les persones

entrevistades que manifesten aquesta opinió negativa: «les polítiques de

discriminado positiva en el fons discriminen a les dones i creen

problemes227»; «no existeix discriminació, per tant realitzar actuacions

polítiques de discriminació positiva seria crear consciéncia o potenciar

¡'existencia de discriminació228». I en darrer lloc, ni ha 4 municipis que

afirmen que la realització de polítiques de discriminació positiva és una

opció que no s'adiu amb la seva füosofia política que intenta adrecar

totes les poiítiques a la ciutadania en general tot i reconéixer qué aixó no

vol dir que, en determinats casos, no siguin les dones les principáis usuáries

fináis«(...) s'elaboren intentant de totes formes, que sempre sigui genéric.

Son mesures dirigides a tothom, pero que es creen pensant en les

dones229». Aquest discurs que es base en la defensa de la realització de

poiítiques adrecades a tota la ciutadania en general és el que

majoritánament han utilitzat la resta d'ajuntaments que han optat per no

realitzar polítiques de discriminació positiva, que serien aquells que si que

han indos les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere en la

seva agenda. Podem observar la filosofía política que es defensa a partir

de les paraules d'una altra regidora: «quan s'escolleix la temática deis

cursos ja es fa una discriminació positiva (...) pero sempre dirigit a tothom

(...) excloure els homes sería contraproduent perqué ens trobaríem les

dones que'ens explicaríem les penes230». Finalment, trobem 3 casos on es

deixa la porta oberta, s'explica que per ara no se n'han fet perqué no

s'han considerat necessáries, pero es puntuaiitza que en el moment en

que es consideri oportuna la seva existencia es passará a la seva

227 Responsable d'una clutat de la provincia de Girona, amb una poblado entre els 20.000
i 50.000 habitante i amb alcaldía de "CIU.
228 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 í 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
225 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
230 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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reaíítzació: «Polftiques de discriminado positiva, per ara no se n'han fet,

no se sap quina será la reacció, ni qué passará, com es posicionará

l'ajuntament, encara és massa aviat per dir res. En aquest moment tot és

tan recent és neonata i no política231»,

El segon lloc analitzarem les justificacions utilítzades per aquells

conslstoris que realitzen polítiques o accions positives a favor de les dones.

Tots eíls consideren que es tracto d'un instrument positiu per aconseguir la

igualtat d'oportunitats entre sexes, tot i que podem diferenciar diferents

maneres d'entendre la seva utilitat h¡ ha un punt que les uneix: «les

polftiques de discriminado positiva en determinats ambits encara son

necessaries232». Aproximadament la meitat d'aquests ajuntaments afirmen

que la seva utilització és imprescindible per aconseguir la igualtat

d'oportunitats, de manera que descriuen aqüestes polítiques de

discriminado positiva com un instrument necessari, que cal realitzar a

nivell municipal, encara que alguns matisen ¡'afirmado dient que aquesta

necessitat hauria de ser transitoria en el temps. Consideren que deixaran

de ser necessaries en el moment en que s'aconsegueixi igualar el punt de

partida deis homes i de les dones per afrontar la vida política i social, pero

mentre no s'assoleixi aquest nivell els ajuntaments es veuran obligats a

¡ntroduir aqüestes mesures dins del seu catáleg d'actuacions. En paraules

de dues regidores entrevistades: «amb la pedagogía arribes a on arribes,

per tant les polftiques de discriminado positiva son necessaries per

introduir canvis. Es tracto d'un instrument puntual i a la ¡larga han de

desqparéixer. Pero s'han de fer a no ser que estiguin totalment

convenguts de la necessitat d'un canvi social llavors no s'haurien de fer

perqué els resultats que es busquen amb les mesures discriminatóries

s'aconseguirien de forma natural, per la conscíenciació existenf33»: «és

com la quimioterapia, necessária tot i els perjudicis derivafs234». És curios

331 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona amb una poblado entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
233 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
233 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
2311 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía d'ICV.
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veure com 4 ajuntamenís neguen fermament la realització de polítiques

de discriminado positiva quan se'ls pregunta al respecte i com han de

rectificar aquesta negativa quan fan un repás de les actuacions

realitzades. Aquesta primera reacció és significativa i expressa ¡'existencia

de reticéncies i prejudicis cap a aqüestes polítiques, aquests ajuntaments

inicialment creuen que es tracto d'alguna actuació no massa corréete

amb la filosofía política del consistori, tot i que després, observant la seva

realitat se n'adonen que el discurs negatiu no té sentit perqué, en el fons,

han estat mesures que s'han trobat d'utilitat i que s'han realitzat sense ni

tan sois existir la consciéncia d'aquest fet per part de l'ajuntament.

Si ens fixem en les causes que s'al-leguen per justificar la realització

d'aquestes polítiques podem observar com la mes nombrosa, es a dir, la

que han defensat un número mes gran d'ajuntaments és que aqüestes

polítiques de discriminació positiva s'han de realitzar perqué les dones es

troben en una situació de desavantatge, el que implica l'existéncia de

majors dificultáis per accedir a certs recursos. Un deis objectius que

l'ajuntament ha assumit per garantir la igualtat d'oportunitats ha estat

combatre aqüestes dificultáis, situar a les dones en situació de plena

competitivitat en relació ais homes i l'instrument que facilita la seva

realització son aqüestes accions positives. En paraules de diverses

persones entrevistades: «no em semblen gens malament perqué el punt

de partida no és igualitarí. Les dones es troben en' situació de

desavantatge en molts ámbits235»; «les polftiques de discriminació positiva

es veuen necessáries. Que la dona treballi o no pot ser una opció, un fet

escoliit lliurament per la dona, pero el que no pot ser és que les dones

que vulguin treballar no ho puguin fer. Per exemple, un servei d'assessoria

jurídica és exclusivament per dones perqué ho teñen mes difícil. (...) La

rao per l'existéncia de mesures de discriminació positiva és que hi ha tot

un seguit de dones que son tractades injustamenf36». Aquest argument

s'acompanya en un gran número de casos del convenciment que la

quotidianeitat no assegura la igualtat real, tot i estar garantida la igualtat

formal, el que implica que cal realitzar actuacions positives per canviar

235 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 i 50.000 habitants ¡ amb alcaldía del PSC.
234 Responsable d'una ciutaí de la provincia de Barcelona, arnb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía d'ICV.
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aquelles situacions que es considerin objecte de desigualíat perqué

aqüestes, per si soles, no canviaran. Aixó es pot interpretar de la següent

manera, la presa de consciéncia de que les dones es troben en una

situació de desavantatge acompanyada de l'apreciació que aixó no

canviará a no ser que hi actuem justifica la realització de polítiques de

discriminació positiva. A mes de reconéixer que el camí a recorrer no és

gens fácil i hi ha molts cops que no hi ha el convenciment de la societat

com es pot veure clarament en el cas exposat per una de les persones

entrevistad es: «les polñlques de discriminado positiva busquen primar la

posició de la dona. En sóc favorable perqué encara calen. Durant molt

de temps el moviment associatiu va intentar que en els cursos de

formado ocupacional i en les escoles tallers hi hagués representado de

dones. Es van trobar dmb un posicionament en contra per part del món

empresarial perqué els hi suposava una doble despesa, ja que

necessitaven un vestuarí diferent i doble lavabo. Aixó produeix que la

realització d'aquesta política no depengui només de i'ajuntament

perqué si vols introduir dones en un món empresarial a on els empresaris

no volea aixó s'ha de valorar237».

Alguns municipis son reticents a acceptar que les dones es troben

en situació de desavantatge en determinats supósits, pero reconeixen,

que tot i aquest punt de partida, realitzen accions positives en base a les

própies necessitats existents en la realitat i que porten a haver de realitzar

actuacions especifiques adrecades a les dones. En aquest cas no es

parteix de la creenca que les dones es troben en una situació que es

caracteritzi per l'existéncia de majors dificultáis, aquest a priori no s'ha

introduit en el discurs polític, pero quan es pren consciéncia deis

problemes existents en el dia a dia de la nostra societat es percep que

aquests afecten a les dones de forma especial I aquesta presa de

consciéncia porta a la creenca que és necessari actuar al respecte.

Aqüestes argumentacions s'han vist reforcades en alguns casos

amb la creenca que les polítiques de discriminació positiva son un bon

instrument adrecat ais col-lectius que es troben en una situació de risc

d'exclusió social, es tracta de considerar aqüestes polítiques com

237 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 ¡ 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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¡nstrument de protecció que va mes enllá de la realitat de les dones, es a

dir, afectaría a les dones sempre que aqüestes siguin considerades

col-lectiu de risc, pero tan sois com a tal. En paraules d'una persona

responsable d'una regidoría: «si es proposen mesures de discriminado

positiva es busca millorar la situado deis col-lectius desavantatjats, en

alguns casos serán dones, pero perqué es troben en aquesta situado233».

I en darrer lloc trobem un municipi que específica que ['existencia

d'aquestes polítíques es deu a la necessitat d'afavorir rexistencia

d'espais de dones, espais propis on es trobln cómodes i que el que aixó

suposará será un ¡ncrement de la presencia d'aquestes dones, pas

essencial en el camí cap a la igualtat d'oportunitats entre sexes.

«Assessoría jurídica per la dona gratuita. L'exclusivitat p$r les dones es

justifica perqué en el cas contrari el nivel! de consulta sería baix, A mes,

segons l'estudi realitzai la dona se sent mes cómoda si es tracto d'un

servei que estigui adrecat només a les dones239».

CREACIÓ D'UN CONSELL MUNICIPAL

En aquest apartat ens volem centrar en quin és el pes i el valor que

s'atribueix a la participado ctutadana en l'elaboració de les polítíques

per a la igualtat d'oportunitats i de genere ¡ fins a quin punt aixó influeix

en la idea política que cada ajuntament defensa en relació a aqüestes

polítíques. Per poder valorar aquesta participado ens interessa observar

quina importancia se li atribueix per part de l'ajuntament i si es. creen

mecanismes per facilitar la seva existencia, centrant-nos en un segon

moment en quins son els factors que caracterltzen aquests mecanismes,

en com s'organitzen i a qui es dona accés a través d'aquests processos

participatius.

Centrarem l'estudi d'aquest apartat en quina és la postura

adoptada pels ajuntaments davant l'opció de crear algún instrument per

facilitar i assegurar aquesta participado ciutadana. Una primera lectura

ens podria portar a afirmar que aquelís que han creat algún instrument

son els que d'alguna manera han realitzat una aposta seríosa per donar

238 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població-entre els
20.000 i 50.000 habítants I amb alcaldía del PSC.
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una certa relleváncia a la participado de la cíutadania en l'elaboració

d'aquestes polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere i que els

que no han assumit aquesta opció son aquells que han considerat mes

oportú tot i poder-nos trobar amb motius molt diversos, no donar aquesta

relleváncia política a la participado ciutadana en aquesta ámbit

concret de l'actuació política municipal. Tot seguit comprovarem que la

realitat és molt mes complexa.

Deis 45 casos estudiats son 2ó municipis els que no han creat cap

mena de mecanisme o d'instrument polític per afavorir la participado

ciutadana en aquest ámbit i 19 els que han realitzat l'aposta i l'han

concretat en un instrument específic de participado.

Hem d'evitar caure en Terror de pensar que es tracta de grups

homogenis i que tots aquells que han creat un Consell Municipal per a les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere teñen els mateixos

motius i la mateixa situació de partida per tirar endavant la proposta i

que tots aquells que han optat per no crear cap instrument presenten

una opinió coincident, que es caracteritza per ser contraris a la seva

existencia. La realitat es caracteritza perqué no trobem un criteri unánime

que justifiqui cap de les dues decisions polítiques. Si, per exempte, ens

centrem en l'opció de no crear un Consell Municipal de la Dona podem

observar l'existéncia de casos ben diversos, des d'aquells municipis que

manifesten el seu escepticisme en relació al bon funcionament d'aquests

mecanismes, sense entrar, per tant, a valorar la seva major o menor

validesa en l'ámbit de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats; fins

aquells que tot i creure que és una bona opció encara no s'han decidit

per institucionalitzar aquesta vessant de la participado ciutadana.

239 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitanís i amb alcaldia del PSC.
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Quadre 9: Distribució deis municipis tenint en compte si han creat o no un
Consell de participado ciutadana per tractor el tema de la igualtot
d'oportunitats entre sexes.

Concepció política

Inexistencia problema

Polítiques proteccionistes

Nou contráete social

TOTAL

Opció de E'ajuntament davant la creacio d'un
organisme de participado ciutadana

NO

11 (100%)

(42.3%)

5 (62,5%)

(19,2%)

10(38,5%)

(38,5%)

26

Consell Dona

0

3 (37,5%)

(25%)

9 (34,6%)

(75%)

12

Consell
igualtat

0

0

7 (26,9%)

(100%)

7

11

8

26

45

Font: Elaborado propia en base a la informado extreta de les entrevistes

realitzades

Si ens centrem en la distribució deis municipis tenint en compte si

s'ha creat o no un Consell de partícipació ciutadana per tractor el tema

de la igualtat d'oportunitats entre sexes, i quina és la idea política

d'aquestes polítiques que defensa cada municipi, (Quadre 9) podem

observar les següents tendéncies.

En primer lloc comprovem com la totalitat deis municipis que

afirmen la inexistencia d'un problema polític en relació a les polítiques per

a la igualtat d'oportunitats han optat per no crear cap mecanisme de

participado ciutadana en aquest ámbit, decisió que és del tot lógica

amb la seva filosofía política, ja que si no es considera que es tracti d'un

problema sobre el que l'ajuntament té cap mena de responsabilitat,

tindria poc sentít fomentar el contacte entre la ciutadania i el consístori

per parlar sobre el tema.

En segon lloc i en relació ais municipis que defensen una visió

proteccionista d'aquestes polítiques és interessant observar com un 62,5

% opten per no crear cap mecanisme participatiu i un 37,5 % decideix

apostar per un Consell Municipal de la Dona.

Finalment, les ciutats que parlen de la necessitat d'un nou

contráete social aposten, de forma bastant majoritária (quasi un 61%) per

la creació d'un mecanisme que faciliti la participado ciutadana, tenint
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que un 56,3% d'aquests que creen un Consell aposten per un Conselt

Municipal de la Dona i el 43,7 % restant aposta per un Consell Municipal

per a la Igualtat.

Diferenciem entre Consell Municipal de la Dona i Consell Municipal

per a la Igualtat240 perqué en el moment que els ajuntaments justifiquen la

seva opció veiem com aquells que han optat per no utilitzar la

denominació de "Consell Municipal de la Dona" atribueixen un pes

important a aquesta opció, que no és fruit de l'atzar, si no que és

conseqüéncia de la idea política que defensen. De la mateixa manera

que hem pogut observar que existeixen diferencies entre els municipis

que han escollit la nomenclatura de regidoría de la dona i aquells que

han apostat per crear una regidoría de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats.

Si ens fixem en els municipis que han optat per la creació d'un

Consell Municipal de la Dona podem veure, en primer lloc, que aquells

que defensen una idea proteccionista d'aquestes polítiques es

caracteritzen per ser 3 cíutats que teñen el Partit Socialista de Catalunya

a l'alcaldia, de la provincia de Barcelona, 2 amb una població entre

20.000 i 50.000 i la tercera entre 50.000 i 100.000 habitants. I, en segon lloc,

respecte els municipis que teñen la concepció política de la recerca

d'un nou contráete social observem com son tots, menys un, de la

provincia de Barcelona (excepte un cas que pertany a la provincia de

Lleida), tots, menys un, teñen el Partit Socialista de Catalunya a l'alcaldia

(l'excepció és un ajuntament amb alcaldía d'ICV), existint una major

diversitat respecte a la seva poblado, 3 municipis presenten una densitat

inferior ais 50.000, 2 entre 50.000 i 100.000, 3 entre 100.000 i 200.000 i

finalment 1 entre 200.000 i 500.000 habitants.

Si ens centrem en els municipis que han optat per la creació d'un

Consell Municipal per a la Igualtat podem ressaltar, en primer lloc, que

tots ells pertanyen a la categoría política de la recerca d'un nou

240 Dins de ía denominació 'Consell Municipal d'igualtat' incloem tots aquells consells
municipals que s'han creat en l'ámbit de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de
genere i que no es denominen "Consell Municipal de la Dona", amb independencia de
quina sigui la seva real denominació. Les nomenclatures utilitzades son: Consell Municipal
d'igualtat Dona-Home, Consell de Promoció Social i Salut, Consell Municipal per a la.
Igualtat d'oportunitats, Consell Económic i Social, Consell Social d'lgualtat I de Polítiques
Socials, Consell Municipal d'lgualtat i Coordinadora d'Associacions de Dones,
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contráete social, en segon lloc, que tots els municipis, excepte dos, un

que és de la provincia de Tarragona i un altre de Girona, pertanyen a la

provincia de Barcelona, que la majoria d'ells teñen alcaldía socialista,

amb una excepció que té alcaldía convergent, i que respecte a la

població plantegen una amplia diversitat, 1 ciutatté una població inferior

ais 50.000 habitants, 4 entre 50.000 i 100.000, 1 entre 100.000 i 200.000 i per

acabar 1 entre 200.000 i 500.000 habitants.

D'aquestes dades podem extreure el convenciment que els

municipis de la provincia de Barcelona presenten majors probabilitats

d'apostar per la creació d'un Consell, de la mateixa manera que els

ajuntaments que teñen una alcaidía socialista están mes oberts i és mes

fácil que creín aquests mecanismes de participado ciutadana en aquest

ámbtt d'intervenció política. Tenint en compte, al mateix temps, que en

aquest cas la dimensio del municipi juga un paper quasi insignificant, es a

dir, no influeix de forma determinant sobre l'opció, jugant un pes mes

important la concepció política que es defensa al respecte que les

característiques municipals que es donen.

A través d'aquest estudi merament quantitatiu ens queden moltes

qüestions sense resposta, no podem explicar, per exemple, per qué uns

ajuntaments han optat per la creació d'un Consell Municipal de la Dona i

uns altres per un Consell Municipal de Polítiques per a la Igualtat

d'Oportunitats. Per poder justificar aqüestes opcions i explicar perqué

alguns deis ajuntaments que defensen la necessitat d'elaborar aqüestes

polítiques, ja sigui des d' una perspectiva proteccionista o per la

construcció d'un nou contráete social, no han creat cap instrument de

participació ciutadana, haurem de realitzar una análisi mes qualitativa. A

mes, també ens interessa conéixer fins a quin punt l'existéncia d'un fort

associacionisme ciutadá influeix en la decisió que l'ajuntament pren.

Iniciarem aquesta análisi qualitativa estudiant els municipis que no

teñen un Consell Municipal en aquest ámbit d'intervenció política.

Podem realitzar una primera classificacio d'aquestes ciutats diferenciant

aquelles que consideren que es tracta d'un bon instrument, aquelles que

defensen que la seva existencia pot ser negativa o perjudicial i aquelles

que no entren a valorar si la seva existencia és positiva o negativa, si no

que senzillament consideren que no és necessária. Com hem vist

repetidament amb anterioritat també hi ha un conjunt d'ajuntaments
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que no teñen una opinió política al respecte per tractar-se d'un tema

que mai han introduit dins de la seva agenda institucional i que, per tant,

mai ha estat objecte de debat polític,

Per analitzar Íes diferents justificacions i posicions que trobem

davant de la negativa a crear un Consell Municipal com mecanisme de

participado ciutadana respecte a les polítiques per a la Igualtat

d'oportunitats i de genere estudiarem de forma separada els

ajuntaments que hem situat dins de cada un de les tres categories

polítiques defensades. Volem comprovar si existeixen posicions

coincidents entre eis ajuntaments que comparteixen la mateixa idea

política.

Concretament, son 11 casos els que manifesten la inexistencia

d'una opinió política ai respecte. Tot i que es tracta d'ajuntament que no

han introduit les desigualtats resultants del genere en l'agenda municipal

trobem postures diferents davant aquest instrument. En primer lloc, tenim

•7 consistoris241 que manifesten que no teñen Consell Municipal de la Dona

o d'lgualtat d'Oportunitats perqué mai han discutit aquesta possibilitat,

sent el principal argument el fet de considerar que no es tracta d'un

problema amb relleváncia política: «Com a política de la dona no hi ha

participado ciutadana perqué no s'ha plantejat reiA2 (de política de la

dona>. D'aquests ajuntaments, tan sois 2, manifesten que existeix

contacte entre el consistori i les associacions de dones, concretament un

d'ells ens diu que en el municipí existeixen «3 associacions tfpicament de

dones, col-lectius de marujes243» amb qui es treballa per organitzar les

jomades que es celebren el dia 8 de marc, mentre que els altres exposen

que no hi ha cap relació específica amb les associacions de dones que

puguin existir en el seu municipi, sense manifestar un gran interés respecte

si existeix vida associativa o no en aquest ámbit a la seva ciutat. Un

d'aquests ajuntaments afirma, a mes a mes, que desconfia de tots els

241 Tots teñen una poblado entre els 20.000 a 50.000 habitants, 4 alcaldía de CiU, deis quals
1 pertany a la provincia de Tarragona, 1 a la de Girona, i 2 a la de Barcelona, i 3 alcaldía
del PSC, 1 de Barcelona, 1 de Girona i 1 de Tarragona.

242 Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 20.000
i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

^Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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Instruments de participació ciutadana que no hi creu. Concretament ens

diu que: «Quan es fa un programa o una campanya es persegueix

l'objectiu que ia propia societat civil se'i fací seu, Normalment no es

dona. S'intenta implicar el máxim número de gent pero normalment és la

mateixa gent que participa o s'implica en diferents programes, per tant

no s'aconsegueix. Normalment qui participa en aqüestes activifats és la

mateixa gent fer-ho arribar a la gent del carrer és molt difícil. La gent es

mou quan té el conflicte sobre la taula. La motivado és molt difícil. La

motivada i la informado son els dos reptes principáis a afrontar per

l'ajuntament. No s'h'a insfitucionalitzat cap mecanisme participatiu en

tema d'igualtat. No s'ha discutit ¡a possibilitat de crear un Consell de

Dones perqué es considera que és molt difícil que funcioni. Funcionario

en aspectes molt problemátics, el compromís deis ciutadans és molt petit

i aixó produeix que siguin mecanismes fantasmes2"».

En segon lloc podem diferenciar 2 ajuntaments2í15 que exposen que

tot i teñir altres Consells Municipals no han fet l'aposta per crear-ne un en

aquest ámbit perqué creuen que en aquesta materia concreta no té

sentit la seva existencia. En un deis casos el consistori afirma que la seva

política vol arribar a aconseguir que siguin les associacions les

responsables del programes socials, mentre que l'altra afirma no teñir cap

contacte amb el món associatiu femení, del que es dedueix un total

desconeixement després de l'entrevista realitzada. Com ens explica una

d'aquestes persones entrevistades: «Consells municipals, en general si, en

tenim en ensenyament cooperado, gent gran, consell de ciutat

mobilitat, joventut pero de la dona no i no hi sera perqué no estic

d'acord amb la seva existencia, no trobo cap mena dé lógica en el fet

de reunirse dones soles per discutir deis seus problemes246».

Finalment, dins d'aquesta postura contraria a l'existéncia d'un

Consell Municipal que s'encarregui de les polítiques per a la igualtat

244 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una pobiacló entre els
20.000 i 50.000 habitants ¡ amb alcaldia del PSC.
245 Es tracto de dues ciutats petites, ambdues de la provincia de Girona, una amb alcaldia
del PSC i l'altra de CiU.

** Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 20.000
i 50.000 habitants ¡ amb alcaldia del PSC.
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d'oportunitat i de genere, tenim 2 ajuntaments247 que tot i considerar que

no es tracta d'un ámbit amb relleváncia política, plantegen una posició

mes favorable a aquest instrument de participado ciutadana. Un deis

consistoris manifestó que es va realitzar un intent de crear un Conseil de

Dones amb l'objectiu de conéixer la realitat de les dones en el seu

municipi, que va fracassar com a conseqüéncia de desacords entre els

partits polítics. En paraules de la propia regidora: «¡'ajuntament té 4

regidores i volfem crear un Conseil de la dona, volíem convidar a totes les

associacions, món educatiu, sanitarí i associacions de dones. Aixó es va

plantejar a fináis de l'any passat quan es va voiia conéixer quina era la

situada i les necessitats per veure si es podien fer polftiques. No ens vam

posar d'acord amb qui érem i com ens denominávem i fer-ho a nivell de

consistori, de comissió.de govern, queda massa elector alista. Pero es va

fer un primer intent que no va evolucionar per desacord amb qué érem i

com ens déiem. Tots els partits estem mes o menys en la mateixa situado,

no tenim les idees clares ai respecte2"8». L'altre ajuntament afirma que

rexistencia en el seu municipi d'un Casal de la Dona, associació que

manté un contacte estret amb l'ajuntament i que s'ha responsabilitzat de

les actuacions de la ciutat en aquest ámbit es podria considerar com un

homóleg deis Consells Municipals. Com ens explica la persona

entrevistada: «El Casal de la Dona és t'associació de dones vinculada a

l'ajuntament per tant es podria considerar equivalent a ¡'existencia d'un

Conseil Municipal de la Dona249».

Podem concloure aquesta primera aproximació dient que els

ajuntaments que defensen la inexistencia d'un problema polític no

aposten per l'elaboració d'instruments específics de participado

ciutadana perqué, per un gran nombre, és un tema alié al seu debat

polític i en segon lloc, perqué no se li atribueix cap mena d'utilitat.

Aquesta percepcio porta aparellada que no es doni cap importancia al

moviment associatiu que pugui existir a la seva ciutat i que estigui

247 Es íracía de dues ciutats petites. una amb alcaldía del PSC i l'altre de CiU, una de
Girona ¡ l'altra de Barcelona.

248 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants I amb alcaldia del PSC.

249 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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relaciona! amb el tema, el que implica que ja no s'entri a considerar la

seva existencia o importancia.

Si ens centrem en els municipis que hem situat dins de la segona

categoría política que es base en una visió proteccionista d'aquestes

polítiques, podem comprovar com existeix una major cohesió entre les

diferents justificacions utilitzades per part deis ajuntaments, ja que totes

elles es centren en la considerado que la seva existencia no és

necessária, ja sigui perqué ja existeixen vies informáis de contacte i de

participació ciutadana que son considerades suficients, o perqué la

inexistencia d'un món associatiu. femení considerable provoca el

convenciment que la seva creació no tingui massa sentit. En un deis

casos se'ns manifestó, a mes a mes, una gran desconfianza respecte els

mecanismes de participació ciutadana, sobre els que s'afirma que no

funcionen en general, perqué es considera que la ciutadania no percep

la seva necessitat. Deis 5 ajuntaments que tenim dins d'aquest grup 3

mantenen relacions amb les associacions de dones i 2 no. En paraules

d'una de les regidores entrevistad es; «No s'ha creaf(un consell municipal

de la dona), pero el que si que es fa amb les associacions existents és fer

reunions sobre la sifuació per coneixer qué és el que els hi fa faifa. Quines

son les mancances que perceben, efe. Alxó es fa amb totes les entitats,

les de dones, les esporfives, les de caire social, ¡oves, magrebins, gent

gran, efe.250».

En darrer lloc, si entrem a estudiar els ajuntaments que defensen la

categoría política de la recerca d'un nou contráete social mitjancant les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats I de genere i que no teñen un

Consell Municipal que s'encarregui d'aquestes polítiques, el primer que

hem de ressaltar és que els 10 municipis que hem situat en aquest grup

manifesten l'existéncia de contactes amb les associacions de dones I

amb les associacions que es preocupen per aqüestes polítiques, es a dir,

es parteix d'una valoració positiva per part de tots ells de la participació

ciutadana i de l'existéncia d'un món associatiu en aquest ámbit

d'intervenció. Si ens centrem en la postura concreta que es defensa

davant de la possibilitat de creació d'aquest Consell Municipal

250 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía e CiU.
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comprovem com ja no es comparteix una posició homogénia. Tenim 3

casos251 que afirmen que ja s'ha aprovat per part del consistori la seva

creació i que segurament es convertirá en realitat a la próxima

legislatura. En paraules d'una de les persones responsables entrevistades:

«des de ¡'ajuntamenf s'intenta que totes elles (es refereix a les vocalies de

la dona de les associacions de veins, les associacions de dones I les

associacions constituídes per a dones, de les que se'ns ha parlat abans)

treballin en xarxa, i s'espera que sigui rorigen d'un Conseil Municipal de la

Dona252», En altres 3 municipis253 es manifestó un posició favorable a la

seva existencia, pero no es va mes enllá, es tracta d'una porta oberta

que es podrá creuar quan es consideri necessari. Com ens explica una

de les persones entrevistades: «en aquests moments a la ciufat s'está

realitzant un treball cientffic (...) es vol fer una diagnosi detallada de la

seva realitat (situació de les dones) / de la percepcio que existeix sobre la

mateixa. (...) Llavors será clau decidir si s'ha d'apostar per un Consell de

Dones, o el que volem son uns bons servéis públics, o s'ha d'anar a un

programa o pía, perqué en el fons son Instruments que s'utilitzaran per

aconseguir els mateixos objectius. El tftol amb que denominem tes

accions és secundan, el que és importanf és poder avaluar la percepcio i

i'impacte254». I per acabar tenim 4 ciutats que no comparteixen aquesta

visió positiva i optimista davant de la possible creació d'un Consell

Municipal per aqüestes polítiques, en 2 casos255 s'afirma que no es

considera necessária la seva existencia, que el que importa és l'existéncia

d'un treball coordinat entre ajuntament i ciutadania: «Si que s'ha parlat

del tema. En l'ajuntament existeixen altres Consells Municipals; de

disminuíts, de gent gran, etc. En aquest cas pensó que és millor treballar

conjuntament que la creació d'un Consell Municipal. Interessa menys la

251 Es tracta d'una ciutat petita i dues ciutats mitjanes, dues amb alcaldía del PSC i una
d'ICV, totes de la provincia de Barcelona.

252 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldia d'ICV.

253 Es tracta d'una ciutat petita, amb alcaldia del PSC i de la provincia de Barcelona ¡ dues
ciutats mitjanes, de Barcelona, una amb alcaldia d'ICV i l'altra del PSC.

254 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 ¡ 50.000 habitants ¡ amb alcaldia d'ICV.

255 Es tracta d'una ciutat peíita, d'ICV i de Barcelona i d'una ciutat bastant gran, amb
govern de CiU i de Tarragona.
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institucionalitzoció que la realització d'una feina coordinada. En aquest

moment no serveix de res un Consell de la Dona, s'está de tornada i el

que col és una bono participado I actuado conjunta256», un altre

ajuntament manifestó clarament la seva desconfianza respecte la

formalització deis processos de participado ciutadana: «No cal

organitzar-se com a Consell de Dones, ja que molts cops suposa que el

90% del temps es dedica al 10% de la poblada257», i un darrer cas258 afirma

que mai hi ha pensat seriosament, tot i teñir altres Consells Municipals,

Podem concloure ressaltant que els ajuntaments que trobem en

aquesta tercera categoría política quan se'ls pregunta per la

importancia que es dona a la possibiiitat que la ciutadania participi en

l'elaboració de les polítiques municipals per a la igualtat d'oportunitat i

de genere responen que valoren positivament l'existencia d'associacions

i que des de l'ajuntament es potencia i es recolza aquesta existencia.

Alguns d'aquests ajuntaments finalitzen aquí el seu discurs polític, mentre

que altres expliquen que han optat per estabür mecanismes informáis

entre el món associatiu i l'ajuntament amb l'objectiu de traspassar-se

informació i poder conéixer les demandes i les mancances percebudes

per aquests col-lectius municipals. La realitat municipal s'utilitza per

justificar per qué es considera que aquests mecanismes informáis

asseguren resultats mes positius que els que s'obtindrien amb la creació

d'un Consell Municipal de la Dona. A mes, existeix tota una gradado

entre els municipis que han establert algún tipus de relació entre les

associacions de dones i per a la igualtat d'oportunitats entre sexes i

l'ajuntament. Des d'aquells en que el contacte es limita a un

coneixement muta entre entitats i ajuntaments, d'activitats i projectes de

futur, a aquells que compten amb les associacions per elaborar les

polítiques publiques, passant per aquells ajuntaments que actúen

conjuntament amb les entitats socials per programar les jornades

reivindicatives en relació a la igualtat d'oportunitats entre sexes, sense

existir cap mes contacte. En aquest moment i abans d'entrar a estudiar

256 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una poblado entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldia de CiU.

257 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 ¡ 500,000 habitants i amb alcaldia del PSC.

258 Es tracta d'una ciutat petita, amb alcaldia del PSC i de la provincia de Barcelona.
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els ajuntaments que han creat un Consell Municipal és interessant

remarcar que l'opció de l'ajuntament depén mes de la seva idea

política, que de l'existéncia d'entitats ciutadanes i que aqueils consistoris

que creuen que s'ha de buscar un nou contráete social valoren i

incentiven la participado ciutadana, amb independencia que aixó es

converteixi en la creació d'un Consell o no.

El segon gran grup en aquest apartat está format pels ajuntaments

que han optat per crear un Consell Municipal com órgan consultiu i de

participado sectorial per l'elaboració i el seguiment de les polítiques per

a la igualtat d'oportunitats i de genere. Dins d'aquest conjunt de

municipis podem diferenciar entre aquells que han optat per la creació

d'un Consell Municipal de la Dona i aquells que han decidit denominar

aquest Consell d'una qltra manera.

Son 12 ajuntaments els que situem dins del primer grup i 7 en el

segon. Tots els consistoris que opten per un Consell Municipal en aquest

ámbit manifesten que un deis objectius que s'intenta assolir a través de

l'existéncia d'aquest organisme és l'increment de la participado

ciutadana de les dones, per aquest motiu en la majoria deis casos no son

només les associacions de dones les entitats memores d'aquests consells,

si no que es busca que també hi participin els partits polítics, els sindicats,

les vocalies de dones de les associacions de veins i representáis d'entitats

que treballin per a la Igualtat d'oportunitats. En paraules d'una de les

persones entrevistades: «La participado de les dones és la clau.

L'ajuntament sempre está a la recerca del pacte i del consens259». Alguns

ajuntaments manifesten que han buscat mecanismes que permetin que

les persones que a títol individual estiguin interessades en participar en

algunes de les sesslons del Consell hi puguin participar. En molts casos no

está molt clara la possibilitat de que hi puguin participar homes, només un

deis consistoris entrevistáis manifesta expressament que cerca aconseguir

una presencia representativa d'homes per considerar que cal la seva

implicació en les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere per

aconseguir canvis rellevants en aquest ámbit. Aquesta major diversitat la

podem comprovar amb les següents paraules: «en el consell municipal

259 Responsable d'una ciutatde la provincia de Lleida, amb una poblado entre els 100.000
i 200.000 habitants I amb alcaldía del PSC,
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de la dona no son només associacions de dones. En un primer moment

estova compost per centres de cultura popular, persones individuáis amb

pes en el món feminista. En els darrers 3 anys s'ha anat ampiiant i ara hi

trobem representants poiftics, associacions de ve'íns, sindicats i persones a

títol individuar™».

Respecte quines son les tasques que realitza aquest Consell

Municipal o quines son seves funcions dins del procés d'elaboració de

polítiques per a la igualtat d'oportunitats I de genere, podem diferenciar

l'existéncia de dos grans grups. Un primer grup que encomana al Consell

una tasca purament consultiva, a través de dues actuacions báslques,

per un costat el traspas d'informació entre l'ajuntament i les associacions i

entitats ciutadanes, sobre les activitats que es realitzen i sobre els temes

que mes preocupen;, i per l'altra, la consulta deis projectes i de ¡es

polítiques que l'ajuntament vol realitzar per conéixer l'opinió i els pros i

contres que s'hi troben. L'ajuntament quan vol realitzar qualsevol tipus de

política utilítza el Consell per conéixer la seva opinió sobre ei nou

projecte, sent, finalment l'órgan de govern qui decideix i qui dissenya la

política concreta. Ho veurem mes ciar a través de l'explicació que ens

van fer diverses persones entrevistades; «l'objectiu del consell és fer

participar a la dona i fer-la conscient de totes les polítiques que teñen. En

materia d'ensenyament, de sanitat ... elles son les que viuen la ciutat i

s'ha de treballar conjuntament Motivar-les, transmetre aquest interés

perqué participin, les has d'ajudarr donar la má fins que siguin

autónomes. Elles detecten caréneles i problemes importants que potser

no es perceben des de l'ajuntamenf61»; «l'ajuntament treballa a partir

d'aquesta informado i la converteix en actuacions o propostes de

funcionament. L'ajuntament per una altra banda, també elabora les

seves própies propostes que presentará al Consetl per conéixer qué en

pensa i veure si es pot millorai262». I un segon grup que estaría format per

aquells municipis que-expressen que l'opinió del Consell és vinculant, tot i

2(0 Responsable d'una ciuíat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
50.000 i 100.000 habitants ¡ amb alcaldía del PSC.

261 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

262 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habltants i amb alcaldía del PSC.
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que no existeixi cap document que estableixi aquesta obligatorietat;

manlfesten que no s'aprova cap actuado ni cap política que' tingui

relació amb la ¡gualtat d'oportunitats sense que aquesta siguí recolzada

peí Consell, que s'acaba convertint en un important órgan

cooparticipatiu d'aquest procés d'elaboració de les polítiques. Els

ajuntaments que es sitúen dins d'aquest segon grup es caracteritzen

perqué atribueixen a la participado ciutadana una gran importancia i

consideren que aquest treball conjunt entre les associacions i entitats que

formen part del Consell i l'Ajuntament asseguren l'éxit de la política. En

paraules de dues persones responsables d'aquests ajuntaments: «Gestió

de corresponsabilitat. En principi per normativa es irada d'órgans

consultius. L'ajuntament ha decidir una nova manera de treballar, triar

dos projectes de corresponsabiiitat realment es realitza una cogestió

d'aquests203»; «en les reunions de cada mes es va decidint quines

polítiques fer. Si l'ajuntament té alguna proposta a fer, primer es discuteix

en el consell abans de tirar-la endavanf64».

Si ens centrem en els ajuntaments que han creat un Consell

Municipal i el paper que se li dona respecte al procés d'elaboració de

polítiques, tenim 8 consistoris265 que aposten perqué es tracti d'un órgan

rnerament consultiu i 4 ajuntaments200 que el consideren vinculant. És

interessant ressaltar que 7 de les ciutats que teñen un Consell Municipal

de la Dona ens comenten que la seva vida associativa es caracteritza

per teñir un cert pes dins del municipi. Hem de teñir en compte que en

molts casos no es referien a l'associacionisme femení de forma exclusiva,

si no, en termes generáis. Sent 3 els municipis que manifesten obertament

263 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldia del PSC.

2M Responsable d'una ciutat de !a provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 ¡ 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

265 Els 8 consistoris que opten perqué realment actuí com órgan consultiu tots ells menys un
son de la provincia de Barcelona (l'excepció és de la provincia de Lleida), son 5 ciutats
petites, un municipi amb una densitat entre 50.000 i 100.000 persones, i 2 ciutats amb una
població compresa entre ¡es 100.000 i 200.000 persones, 7 teñen alcaldía socialista i un
d'ICV.

266 Les caráeterístiques d'aquests 4 municipis que aposten per donar poder de decisió a
aquest organismes participatiu son les següents: tots ells alcaldia socialista, per pertányer a
la provincia de Barcelona i per teñir en dos casos una població entre els 50.000 i 100.000
habitants, en un cas entre 100.000 i 200.000 i en un altre cas entre 200.000 i 500.000
habitants.

270



('existencia d'un baix nivell associatia com exposa una regidora: «a la

nostra ciutat hi ha poqufssimes entitats de dones. Aixó fa replantejar qué

passa. Com que només en son fres aixó vol dir que no és un tema que

preocupa». En 2 casos és impossible deduir de ['entrevista quina és la

realitat de la ciutat, ja que tan sois se'ns manifestó que es considera que

la participado ciutadana és de gran importancia i que per aixó creuen

que la creació d'un Consell és una bona opció.

Finalment, ens centrem específicament en aquells municipis que

han apostat per la creació d'un Consell com órgan assessor per elaborar

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats, pero que han decidit no

denominar-lo Consell Municipal de la Dona. Escollir una denominado

diversa es deu al fet que, per un costat, es vol fer manifest que es trenca

amb l'exclusivitat de íes associacions de dones per tractar aquests temes i

perqué es vol conscienciejar que la feina s'adreca a aconseguir la

iguaítat d'oportunitats entre sexes, que no és el mateix que resoldre

problemes de dones. Com ens explica una regidora: «Va mes enllá de les

associacions de dones, es volia trencar amb aquesta exclusivitaf68».

Aquesta intenció no podem considerar que sigui exclusiva deis

ajuntaments que han realitzat aquesta opció, encara que sigui un deis

arguments de pes que s'utilitzen per justificar la introducció d'una nova

nomenclatura, ja que com acabem de veure, potenciar aquesta

diversitat en la composició és un objectiu que també han introduít els

ajuntaments que han optat per crear un Consell Municipal de la Dona.

Per un altre costat, la majoria deis municipis que realitzen aquesta

opció manifesten l'existéncia de poca tradició associativa femenina,

argument que també s'utilitza per justificar la seva ' aposta. Son 7

ajuntaments els que podem situar dins d'aquesta categoría i entre ells 2

casos269 manifesten que la tasca realitzada peí Consell va mes enllá de la

mera consulta i jugant un paper important en la decisió final que es pren

767 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

268 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.

269 Els 2 municipis que situem en aquest grup es caracteritzen per teñir una alcaldía
socialista i ser de la provincia de Barcelona, tenint un d'ells una població entre 20.000 i
50.000 habitants i l'altre entre 200.000 i 500.
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sobre la política i 3 es configuren com órgans essencialment de

consulta270.

VALOR EXPLICATIU DELS INSTRUMENTS POLÍTICS UTILITZATS

Després d'haver estudiat de forma separada els 4 instruments

polftics que hem inclós en la nostra análisi de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere, ens interessa comprovar si

es pot establir una posició comü dels ajuntaments davant de les 4

actuacions, es a dir, si l'aposta a favor d'una de les opcions implica o

facilita que també es realitzi a favor dels altres instruments, o només en

algún dels casos o per alguna de les categories polítiques que estem

utilitzant.

En aquesta apartat també ens interessa concloure, finalment, si

l'opció que cada ajuntament assumeix davant d'aquests 4 instruments

serveixen per explicar, d'alguna manera, les categories polítiques, es a

dir, si ajuden a perfilar les nostres variables dependents.

Si ens centrem en les xifres globals resultants que obtenim amb la

distribució dels municipis tenint en compte la categoría política i la

posició que s'ha pres sobre la utilització dels tres instruments polÍtics

plantejats (Quadre 10) podem afirmar que és molt difícil establir una

conclusió global en aquest sentit.

Quadre 10: distribució dels municipis tenint en compte la seva categoría
política i la utilització o no dels tres instruments polÍtics analitzats.

Inexistencia
problema
Polítiques
proteccionistes
Nou Contráete
Social
TOTAL

Regidoría
específica

SI

0

1

19

20

NO

11

7

7

25

PIÓ

SI

0

4

20

24

NO

11

4

6

21

Pol.discriminació
positiva

SI

0

5

20

25

NO

11

3

ó

20

Consell
Municipal

SI

0

3

16

19

NO

11

5

10

26

Font: elaboracio propia en base a la informado extreta de les entrevistes realitzades

270 Els altres 5 municipis son 4 de Barcelona i 1 de Girona, 4 soclalistes i 1 convergent, 4 amb
una poblada entre 100.000 i 200.000 habitants.
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La informado mes descriptiva a la que podem arribar a través

d'aquesta primera taula resum és que els municipis que defensen la

inexistencia d'una problemática amb relleváncia política al respecte,

com la propia lógica ens faria afirmar, no utilitzen cap instrument polític

per elaborar aqüestes polítiques, tot i que no existeix una posició

homogénia, com ja hem vist, en els arguments utilitzats per justificar

aquesta opció.

En segon lloc i respecte ais municipis que realitzen aqüestes

polítiques des d'una idea proteccionista observem com no presenten una

tendencia uniforme o homogénia al respecte. La utilització d'un

instrument no pressuposa la utilització de la resta de les opcions

estudiades. Sent ['elaborado de polítiques de discriminado positiva

l'instrument que és mes utilitzat (per un 60% d'aquests ajuntaments), seguit

per l'aprovació d'un pía o programa per a la igualtat d'oportunitats entre

sexes (per un 50% d'aquests consistoris), mentre que tan sois un 40%

d'ajuntaments manifesten haver creat un Consell Municipal i un sol

ajuntament ha optat per crear una regidoría específica que es

responsobiIitzi d'aqüestes polítiques, Si ens fixem en les combinacions que

realitzen els ajuntaments entrevistáis i que hem situat dins d'aquesta

segona categoría política trobem que la situació és la següent, en 2

casos271 no s'utilitza cap d'aquests instruments;'2 ajuntaments opten per la

utilització d'un sol instrument, en un deis casos272 l'opció és a favor de les

polítiques de discriminació positiva i en l'altre273 d'un pía per a la igualtat

d'oportunitats; en 1 sol cas s'afirma que s'utilitzen 2 ¡nstruments (PIÓ i

polítiques de discriminado positiva) i la resta d'ajuntaments que es troben

dins d'aquesta segona categoría política utilitzen 3 instruments, 2

d'aquests ajuntaments27d han decidit no crear una regidoría específica i el

tercer ha decidit no realitzar un Pía o programa per a la igualtat

Els 2 ajuntament teñen una població compresa entre els 20.000 I 50.000 habitants, 1
amb alcaldía de CiU i ublcat a la provincia de Barcelona I l'altre amb alcaldia del PSC i a
la provincia de Tarragona.

212 Ajuntament d'una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants, amb alcaldia
de CiU i ubicat a la provincia de Barcelona.

273 Ajuntament d'una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants, amb alcaldía
del PSC i ubicat a la provincia de Barcelona.

274 Els 2 ajuntaments teñen una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants,
alcaldia del PSC i están ubicats a la provincia de Barcelona.
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d'oportunitats. Per acabar amb aquest segon gran grup és interessant

veure que no tenim cap cas que hagi utilitzat els 4 ¡nstruments estudiats.

Finalment observem com en els ajuntaments que realiízen

polítiques per a la ¡gualtat d'oportunitats i de genere sota la ¡dea política

que s'ha d'elaborar un nou contráete social podem observar una forta

tendencia a utilitzar els tres primers ¡nstruments polítics estudiats. El 75%

d'aquestes ciutats manifesten que teñen regidoría de la dona, que han

elaborat o están elaborant un Pía per a la igualtat d'oportunitats, que

realitzen polítiques de discriminació positiva. Percentatge que es reduetx

de forma important quan ens fixem en la creació d'un Consell Municipal

postura defensada per un 60% d'aquests ajuntaments.

Entrem a analttzar aqüestes opcions amb una mica mes de

profundttat. Si ens centrem en els municipis que busquen el nou contráete

social veiem que son 16 ajuntaments deis 26 que hem indos dins

d'aquesta categoría els que presenten una postura negativa davant

d'un deis 4 instruments. El primer que ens interessa ressaltar és que cap

d'ells es posiciona en contra de tots, si no que les combinacions que ens

trobem son les següents:

N° casos

10

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

Regidoría
específica

SI

X

X

X

X

X .

X

X

NO

X

X

X

X

PIÓ

SI

X

X

X

X

X

X

X

NO

X

X

X

X

Pol.discrim ¡nació
positiva

SI

X

X

X

X

X

X

NO

X

X

X

X

X

Consell
Municipal

SI

X

X

X

X

X

NO

X

X

X

X

X

X

La postura majoritária, realitzada per 10 ajuntaments que

representen quasi el 40% deis ajuntaments que defensen aquesta

categoría política de la recerca d'un nou contráete social, és la
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d'utilització deis 4 instruments. Si ens fixem en les característiques

d'aquests municipis podem observar la coincidencia respecte partit

poíític ¡ ubicació territorial, ja que fots ells menys un pertany a la provincia

de Barcelona (l'excepció pertany a Lleida)i teñen el PSC a l'alcaldia

(excepte un cas que té a ICV) i ['existencia d'una gran diversitat en

dimensions275. En relació a les altres combinacions que hem presentat

observem com l'opció de no teñir una regidoría específica ha estat

realitzada per 7 ajuntaments, deis quals 2276 plategen una postura

favorable ais altres instruments polítics ,2277 també han optat per no teñir

un Consell Municipal, 2278 afirmen que tan sois realitzen polítiques de

discriminació positiva i el darrer279 manifestó teñir PÍO i Consell i no realitzar

polítiques de discriminació positiva. Deis municipis que han optat per

crear aquesta regidoría, 2280 es caracteritzen per no haver creat un

Consell Municipal, I281 per posicionar-se en contra de les polítiques de

discriminació positiva. I282 per no haver realitzat un PIÓ i per no utilitzar

polítiques de discriminado positiva, I283 altre cas tan sois ha creat la

regidoría específica, en altres 2 ajuntaments2" els instruments que no

275 3 municipis amb una població entre els 20.000 i eis 50,000, 2 entre 50.000 i 100.000, 3
entre 100.000 i 200.000 i 2 entre 200.000 i 500.000 habitants.

276 Els 2 municipis teñen una població compresa entre els 50.000 i 100.000 habitants,
pertanyen a la provincia de Barcelona i en un deis casos l'alcaldia és del PSC i en l'altre
de CiU.

277 Els 2 municipis pertanyen a la provincia de Barcelona, teñen el PSC a l'alcaldia i en un
deis casos la seva població és inferior ais 50.000 habitants i en l'altre es compresa entre els
200.000 i 500.000 habitants.

278 Es tracta d'un ajuntament de la provincia de Tarragona, amb alcaldía de CiU i amb
una població entre els 100.000 i 200.000 habitants i un de la provincia .de Barcelona, amb
alcaldía del PSC i una població menor ais 50.000 habitants,

279 Ajuntament amb una població entre els 50,000 i 100.000 habitants, de la provincia de
Girona i amb alcaldia del PSC.

280 Els 2 ajuntaments teñen alcaldia del PSC, pertanyen a la provincia de Barcelona i teñen
poblacions diferents, en un deis casos es tracta d'un municipi amb una població inferior
ais 50.000 habitants i en l'altre entre els 50.000 i els 100.000 habitants.

281 Ajuntament amb alcaldia del PSC, d'un municipi amb una població entre els 50.000 I els
100.000 habitants, de la provincia de Tarragona,

282 Ajuntament amb alcaldia del PSC d'un municipi amb una població inferior ais 50.000 ¡
habitants i de la provincia de Barcelona.

283 Ajuntament amb alcaldia d'lCV d'un municipi amb una població inferior ais 50.000 i
habitants i de la provincia de Barcelona. .¡

2tu Es tracta de 2 ajuntaments amb alcaldia d'ICV. de la provincia de Barcelona i amb una !
població compresa entre els 50.000 i 100.000 habitants. \

i

• 2 7 5 ¡
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s'utilitzen son el PIÓ i el Consell Municipal i finalment tenim 22S5 casos en

que la posició contraria es centra en la utilització de polítiques de

discriminado positiva. Després d'haver estudiat les dades exposades no

creiem que es pugui extreure nova informació d'aquestes combinacions.

CONCLUSIONS

Determinar el valor explicatiu que té la postura adoptada per part

d'un ajuntament davant deis 4 instruments polítics estudiats (variables

tndependents) en la seva concepció política (variable depenent) és

d'una gran complexítat.

La utilització d'algun deis instruments polítics estudiats es pot

interpretar com un indici de que ens trobem davant d'un ajuntament que

ha apostat a favor de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere. Tot i que la seva no utilització no vol dir que es tracti d'un

ajuntament alié al tema del genere,

Mentre que quan ens trobem davant d'un ajuntament que no está

utilitzant cap d'aquests instruments podem sospitar que es tracta d'un

consistori que considera que es tracta d'un tema sense relleváncia

política, creiem que no és possible determinar en quina concepció

política (polítiques proteccionistes i nou contráete social) es troben

aquells ajuntaments que han realitzat l'aposta a favor de la intervenció

en base ais instruments polítics que s'estan utilitzant. Excepte en els casos

en que es tracta d'ajuntaments que están usant els quatre Instruments

polítics estudiats, supósit que només hem trobat dins de la categoría

política formada pels ajuntaments que busquen un nou contráete social.

Per valorar de forma adequada el pes que té cada una de les

opcions no ho podem teñir en compte de forma aíllada, si no, que hem

de valorar-ho conjuntament amb, sobretot, la dimensió del municipi, el

partit que trobem a l'alcaldia i la seva ubicació territorial.

Hem de teñir en compte que realitzar l'estudi deis diferents

instruments de forma separada, d'un a un, produeix que la seva

capacitat per definir en quina categoría política situem l'ajuntament

corresponent sigui d'una compíexitat encara major, ja que, com hem

285 Els 2 ajuntaments teñen el PSC a l'alcaldla sent un de la provincia de Barcelona i tenint
una poblado compresa entre els 100.000 i els 200.000 habítants i l'altre a la provincia de
Tarragona i una pobiació entre els 50,000 i els 100.000 habitants.
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pogut veure de forma detallada, en tots i cada un deis instruments,

existeixen ajuntaments que no els utilitzen per considerar que en el seu

cas concret i en base a la seva realitat política específica no son

necessaris per a realitzar polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere. Aixó vol dir que l'opció de no utilitzar un mecanisme en concret

no ens condueix, de forma natural, a un ajuntament alié ais temes de

genere o que defensa una idea proteccionista d'aquestes polítiques.
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CAPÍTOL 8

VARIABLES INDEPENDENTS DE CONTINGUT POLÍTIC: MATISOS DE

CONTINGUT

INTRODUCCIÓ

En aquest capítol ens interessa acabar de perfilar el contingut de

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere que realitzen els

ajuníaments catalans de mes de 20.000 habiíants (exceptuant

Barcelona). Les variables estudiades fins ara ens han permés per conéixer

quines son les característiques deis municipis que hem situat dins de cada

categoría política i quin és el paper jugat pels. diferents ¡nstruments polítics

en cada una d'aquestes opcions. En aquests moments analitzarem dos

aspectes básics, els ámbits d'actuació valorats com a prioritaris per part

d'aquests ajuntaments i la postura que s'ha pres davant de la gestió

transversal de genere. Aquests dos aspectes els plantegem com variables i

independents, respecte a les quals volem conéixer el seu valor explicatiu ¡

en relactó a les idees polítiques que els ajuntaments plantegen davant les j

polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, al mateix temps

que creiem que la informacio que podem extreure del seu estudi será de

gran utilitat per diferenciar l'existéncia de diferents tendéncies dins de '•

cada una de les categories polítiques diferenciades. Ens interessa, per j

tant, conéixer l'opinió que els ajuntaments entrevistats expressen al i
i

respecte, per poder saber com influeixen les variables independents ••!
estudiades en les diferents opcions i la relacíó que s'estableix entre

aqüestes opcions i la idea política que s'ha manifestat de les polítiques
l

per a la igualtat d'oportunitats i de genere. ¡
,i
i

PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS í
i

Per poder conéixer en detall com interpreta cada órgan de

govern la seva concepció política de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere entrarem a analitzar quin son els diferents .!
i

ambits d'actuació que cada ajuntament considera prioritaris en relació a '

aqüestes polítiques, i
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Hem de teñir en compte que en la majoria deis casos estudiats no

s'esíableíx una sola prioritat, si no que son diferents ámbits els que es

consideren d'actuació preferent.

Estudiarem aqüestes prioritats tenint en compte les tres categories

polítiques que hem establert amb l'objectiu de perfilar al máxim cada

una de les opcions, sense oblidar, pero, que es tracta d'elaborar models

tipus que puguin ser aplicables a municipis que tinguin la mateixa idea

política, tot i que poden plantejar realitats ben diferents.

La concepció política que hem denominat 'inexistencia d'un

problema polític' és característica d'aquells ajuntaments que no han

introduít les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere en la

seva agenda institucional. Al tractar-se d'un tema que no s'ha introduít

en i'agenda municipal l'ajuntament mai realitzará polítiques de genere,

com a tais, ja que no es percep l'existéncia d'un problema polític en

aquest ámbit, pero aixó no vol dir que no es realitzin polítiques destinades

a certs col-lectius de dones o a certs problemes que afecten

principalment a les dones. Es tracta de donar suport a les dones amb

dificultats especiáis, de la mateixa manera que es dona suport ais

col-lectius d'homes amb dificultats especiáis.

Les actuacions que es realitzen per part d'aquests ajuntaments son

respostes concretes davant de certs problemes i de certes necessitats de

determinats col-lectius de la poblado, sense que aixó impliqui cap

voluntat política en relació a les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i

de genere. La premissa principal de la seva actuació és que la igualtat

d'oportunitats entre persones de diferent sexe ja existeix, pero la realitat

social de la seva població produeix que determinats col-iectius puguin

teñir problemes específics, quasi sempre relacionats amb temes de

benestar social. La realització de polítiques de benestar social

d'assisténcia a la societat exclosa produeix que existeixin certs servéis o

actuacions que s'adrecin, majoritáriament a les dones o en siguin les

dones les seves principáis usuáries, pero sense que aixó impliqui, en cap

cas, que es considera que existeix una problemática específica que

afecta al genere femenil que implica una responsabilitat municipal.

Els ajuntaments que hem indos dins d'aquesta concepció política

quan els hi hem demanat pels ámbits en els que és prioritari actuar, s'han

centrat en exposar quines son les parcel-les de la realitat en que

279



determinóte col-lectius de dones teñen problemes mes importants. Es

tracta de dones que es troben en situacions de risc d'exclusió o amb

problemes específics, com serien problemes d'atur de llarga durada

maltractaments, poca formado, llars monoparentals.

En el moment de concretar en quines esteres és important teñir

present que determinats col-lectius de dones poden teñir unes necessitats

socials d'assisténcia i ajuda mes grans, aquests municipis senyalen les

següents. En primer lloc i respecte a la qual hi ha una major coincidencia

trobem l'esfera laboral (8 ajuntaments). Davant del fet que determinats

col-lectius de dones (dones majors de 45 anys o que han estat molts anys

allunyades del món laboral) teñen mes dificultats per introduir-se o

reincorporar-se al mercat de treball, els ajuntaments, en el moment de

decidir les polítiques municipals de promoció económica i de tormació

intenten adaptar els seus continguts perqué aqüestes dones hi tinguin

cabuda, sense que aixó impliqui, necessáriament actuacions

especifiques adrecades a les dones. Es tracta, per exemple, de realitzar

cursos de lprofessions femenines' com serien cursos de treballadores
i

familiars dins del ventall forrnatiu elaborat. En segon lloc, es dona una !
especial importancia a l'esfera deis drets de les dones. La igualtat ,

i

d'oportunitats entre sexes existeix i está garantida per la llei, pero el seu !

desconeixement pot provocar un problema d'indefensió a determinats -¡

coMectius de dones que per la seva situado socio-económica no han :

tingut accés a aquesta informado. Per evitar que aixó produeixi i

problemes a aqüestes dones o per ajudar a resoldre els problemes, que ja i

s'estan produint per aquesta situació de desconeixement, 6 ajuntaments

exposen que realitzen servei d'assessorament a les dones, des de servéis !

socials. D'aquests ó consistoris en tenim a 3 que ho relacionen |

directament amb la problemática de la violencia doméstica. Problema

que es considera per uns altres 3 ajuntaments com a ámbit prioritari que ¡

cal teñir present en les polítiques municipals de benestar social.

Si distnbuím els 11 ajuntaments que tenim en aquesta primera

categoría entre els dos ámbits que hem plantejat com a prioritaris, tenint

present que aixó no implica que hagin introdu'ít la igualtat d'oportunitats I
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en la seva agenda institucional, observem com son 2 consistoris280 que es

centren en l'ámbit laboral de forma específica, uns altres 3287 que només

destaquen l'ámbit d'informació sobre drets, 5288 que ens parlen d'ambdós

i 1 cas289 en que no s'específica cap prioritat.

El segon gran grup está format pels consistoris que defensen una

idea proteccionista de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere. La primera dada a ressaltar en relació a aquests ajuntaments

que recolzen aquesta visió proteccionista, és que entenen aqüestes

polítiques com polítiques de dones o per les dones. Aquest punt de

partida comú produeix que presentin una certa uniformitat en el moment

de concretar quins son els ámbits que mereixen una atenció mes

especial. Podem diferenciar dues grans apostes, aquells que creuen que

els esforcos municipals s'han de centrar, en primer lloc, en les actuacions

adrecades a combatre el problema de la violencia doméstica i aquells

altres que aposten per actuar principalment en l'ámbit laboral, incidint en

la importancia de facilitar i garantir l'entrada i el manteniment de les

dones en el mercat laboral com estrategia per evitar situacions de

desavantatge i tenint consciéncia que calen mecanismes que ajudin a la

conciliació mercat-família per ajudar a les dones en aquesta dualitat.

Podem observar com encara que no existeix coincidencia en els

objectius, si que s'estableixen els mateixos ámbits com d'actuació

prioritaria per aqüestes dues concepcions polítiques (inexistencia d'un

problema i polítiques protecctonistes).

Si ens centrem amb mes detall en els ámbits prioritaris comprovem

que els municipis que consideren la prevenció de la violencia de genere

com a principal ámbit d'intervenció remarquen que la. tasca de

sensibilització és la clau per aconseguir bons resultats. [vientre que aquells

consistorls que consideren el mercat laboral com ámbit prioritari insisteixen

286 Els 2 ajuntaments teñen una població inferior ais 50.000 habitants, es troben a la
provincia de Girona, un té alcaldía de CiU i l'altra del PSC.
m Els 3 ajuntaments teñen una població inferior ais 50.000 habitants, 2 teñen alcaldía de
CiU i son de la provincia de Barcelona i el tercer té alcaldía del PSC i és de la provincia de
Gírona.
288 Tots ells teñen una poblado inferior ais 50.000 habitants, 2 teñen alcaldía de CiU, 1 és de
la provincia de Barcelona i l'altra de Tarragona i els altres 3 teñen al PSC a ['alcaldía, 1 de
Girona, 1 de Barcelona I 1 de Tarragona.
2m Ajuntament d'una ciutat petita amb alcaldía del PSC i de la provincia de Girona.
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en la Importancia deis cursos formatius i de les mesures de conciliació que

permetin a les dones compaginar les seves responsabilitats en l'ámbit

doméstic-famiüar i en l'ámbit laboral, convenciment que ha portat a 2

ajuntaments a la realització de guarderies.

És curios observar com encara que no hi hagí acord en qué és el

que s'ha de fer primer o a qué se II ha de prestar una major atenció,

existeix una important coincidencia en les actuacions que realitzen els

consistoris que hem Indos en aquest grup. Tots ells han creat un Servel

d'lnformació i Assessorament adrecat a les dones; han elaborat un

Protocol contra la Violencia (excepte en dos deis municipis) com

instrument per actuar contra la violencia de genere; i realitzen un gran

nombre d'actuacions sensibilizadores adrecades quasi en la seva

totalitat a les dones: tertulies, xerrades per la prevenció de desigualtats,

programes de radio, campanyes contra comportaments o actituds

sexistes o a favor del reconeixement del paper social que ha jugat la

dona, cursos formatius, tallers, etc. En aquest cas si que existeix un ventall

molt ampli i diferenciat d'actuacions entre els munlcipis, tot i que tots ells

persegueixen la mateixa voluntat política.

Finalment, si ens fixem en quins ambits d'actuacio que els municipis

que hem situat dins de la categoría política de la recerca d'un nou

contráete social, observem l'existéncia de 4 preocupacions principáis. Per

presentar quins son aquests ambits que preocupen prlncipalment ais

ajuntaments i sobre els quals se'ns ha manifestat que s'ha de realitzar una

actuado preferent tindrem en compte el nombre d'ajuntaments que

recolza cada una de les opcions. Hem de teñir present que alguns

ajuntaments han sltuat a mes d'un tema com a primera prioritat.

L'ámbit d'intervenció que ha estat considerat com a prioritari per

mes del 70% deis ajuntaments (19) que hem situat dins d'aquesta tercera

categoría (2ó ajuntaments) és el que denominarem de 'la conscienciació

i la sensibilització'. Tot i que podem diferenciar diferents matisos en la

manera d'entendre aquesta prioritat, en el sentit de com es concreta, el

que si que es comparteix per quasi tots és la idea de que la importancia

recau en la tasca de pedagogía política que ha de fer l'ajuntament,

imprescindible per aconseguir aquest nou contráete social, objectiu i

fonament de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

Incidir en aquest ámbit implica treballar per convencer a la ciutadania
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de que els rols que tradicionalment s'han atribuít a ambdós sexes son

caducs i que ja no es poden sostenir i que el primer pas per poder

transformar la nostra realitat és que tots n'estiguem convencuts. Es

considera que incidir en aquesta presa de consciéncia és un deis passos

mes importants i ais que, des deis ajuntaments, cal destinar mes esforcos.

En el moment de concretar aquest ámbit priorítari d'actuado, es a dir, en

quina área específica s'ha de realitzar aquesta tasca de conscienciació i

sensiblitzacíó trobem tres tendéncies ben diferenciades, i que,

curiosament, han rebut el mateix suport tenim ó casos en cada una de

les opcions. ó ajuntaments manifesten que la feina s'ha de realitzar

sobretot en I'ámbit educatiu, en les escoles i en els instituís; altres ó

afirmen que s'ha de realitzar en petites dosis en totes les árees polítiques,

defensen una gestió transversal de genere per aconseguir aquest

convenciment i en 3 d'aquests ajuntaments encara es concreta mes i

se'ns diu que a on s'ha de realitzar de forma prioritaria aquest treball

transversal de sensibilització de genere és en el propt ajuntament, la

prioritat és purament interna, es considera que si no existeix una bona

formació i presa de consciéncia deis polítics i técnics munícipals será molt

difícil aconseguir éxit en el canvi estructural de la nostra societat.

Finalment, els últims 6 ajuntaments realrrzen una aposta a favor d'aquesta

sensibilització sense concretar cap ámbit en el que s'hagi d'actuar en

primer lloc. D'aquests 19 ajuntaments observem com 10 estableixen altres

ámbits d'actuació prioritaria, que sitúen al mateix nivell d'aquesta
lconscienc¡acíó' i 9 els que consideren que a partir d'aquesta

conscienclació s'aniran aconseguint tots els objectius que aqüestes

polítíques vulguin aconseguir.

En segon lloc tenim a 10 ajuntaments que consideren que a on cal

actuar en primer lloc és en Cestera laboral, s'íncideix en que no es pot

oblidar que la participado en el mercat laboral retribuir és la via natural

d'accés ais drets socials i a la possibilitat d'autonomia económica, i per

tant, persona!. En la justificado d'aquest ámbit prioritari trobem dos grans

arguments, per un costat tenim aquells consistoris que volen assegurar

superar qualsevol relació de dependencia en que es puguin trobar les

dones i consideren que el camí és a través de polítiques formatives i

d'ocupació. I per Caltre costat hi ha ajuntaments que remarquen que

Cámbit a on les dones continúen tenint mes problemes és Cámbit laboral,
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per tant és necessari actuar per assegurar una participació en el mercat

sense limitacions. En aqüestes justificacions es dona bastant importancia

a les polítiques de conciliació. És curios observar com en aquest cas
t

només 1 ajuntament estableix aquest ámbit com a prioritari sense situar

cap altre prioritat al seu costat. ¡

En tercer lloc trobem la problemática de la violencia de genere, • ¡
j

que es considerada per 8 consistoris com un tema que mereix ser posat al i

principi de la Mista de prioritats. L'argument mes important per incidir en la ¡

necessitat d'actuar en aquest tema son els efectes devastadors de la i

seva existencia. La majoria deis municipis que defensen la necessitat

d'actuar-hi en primer lloc afirmen que davant d'un perill tan greu que !
i

atempta contra la propia vida, tots els altres temes queden en un segon |

nivell a l'hora de destinar-hi esforcos i recursos. Tot i que aixó no vol dir I

que no es consideri necessari intervenir en altres aspectes, com podem

observar en el fet que tan sois 2 ajuntaments defensen aquesta prioritat ¡

en solitari. j

En quart lloc trobem a 5 ajuntaments que expressen la importancia '
i

de les tasques d'informació i assessorament a les dones. No es tracta de '

realitzar pedagogía política sobre el canvi de rols, si no en proporcionar

els mecanismes que es considerin necessaris per facilitar que les dones

coneguin els seus drets. Aquest coneixement es considera imprescindible i

per aixó es sitúa com a prioritat per garantir la igualtat d'oportunitats i per ",

facilitar el camí cap al canvi de rols, ja que conéixer permet reclamar i

denunciar situacions que préviament ens podrien semblar naturals i per |

tant, plenament acceptables. En aquest cas tenim a 2 municipis que ¡
i

consideren que es tracta de la seva principal prioritat, sense situar cap ¡
i

altre tema al mateix nivell. ¡

Finalment el darrer tema que se'ns ha piantejat com d'actuació i

prioritaria per part de 3 ajuntaments ha estat el foment de la participació i

de les dones. La idea existent darrera aquesta prioritat és que l'increment

de la participació de les dones en tots els ámbits que configuren la vida

és una vía que assegura, encara que sigui a la llarga, que els rols vagin ¡
i

canvíant. ¡
• i

Les combinacions de prioritats que hem pogut observar son les que !
hem resumit en la següent taula. ¡
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Taula resum de les prioritats deis ajuntaments en l'ámbit de les polítiques
per a la igualtat d'oportunttats i de genere

Prioritats

Conscienciació + Violencia

Conscienciació + ámbit laboral

Conscienciació + informació

Conscienciació + participació

Violencia + ámbit laboral

Esfera laboral + informado

Conscienciació + violencia + informació

Conscienciació + ámbit laboral + participació

Conscienciació + violencia + participació

Conscienciació + ámbit laboral + informació

Número d'ajuntaments

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

Font: elaborado propia de la informació extreta de les entrevistes realitzades

Hem de teñir en compte, pero, que la majoria d'aquests municipis,

tot i realitzar les apostes que acaben de relatar, i destacar un ámbit

concret de la intervenció municipal consideren de gran importancia

realitzar una gestió transversa! de genere, que es caracterltza perqué vol

incidir, encara que sigui a nivell de mínims, en tot l'ajuntament i en totes

les polítiques municipals. En aquest aspecte no hi entrarem en mes detall

en aquest moment perqué és l'objecte d'estudi de la segona part

d'aquest capítol.

LA INTRODUCCIO DE LA GESTIÓ TRANSVERSAL DE GENERE EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

En aquest apartat volem analitzar si a partir de la posició que els

diferents municipis han adoptat davant de la introdúcelo de la gestió

transversal de genere podem acabar sabent quina és la categoría

política en la que es sitúa un municipi. Creiem que en aquest cas

conéixer com s'entén i com s'ha implementat aquesta gestió del genere

será del gran utilitat per perfilar l'existéncia de diferents tendéncies dins

de les categories polítiques establertes i sobretot respecte a la categoría

política de recerca d'un nou contráete social.

Podem diferenciar tres postures deis consistoris cataians davant de

la gestió transversal de genere. Un primer grup estaria format per aquells

que manifesten que es tracta d'un tema que mai s'ha introduít en la seva
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agenda institucional i sobre el qual no teñen cap opínió política

elaborada. Un segon grup estaría compost per aquells municipís que ja

han introduit la idea en el seu díscurs polític, tot i que la seva aposta

política s'ha quedat en aquest primer estadi. i finalment un tercer grup

que estaría format per aquelles localitats que han realitzat una aposta

política seriosa a favor d'aquesta gestió transversal de genere,

desenvolupant el seu discurs i realitzant algún pas mes per aconseguir i

assegurar la seva ¡mplementació.

Quadre 11: distribució deis ajuntaments estudiáis en base a la seva
postura davant de la introducció transversal del genere

Posició

No posicionament

Introducció en el
discurs

Aposta política a favor

Número de municipis

13(28,8%)

11 (24,4%)

21 (46,6%)

Font: elaborado propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitzades

El que ens interessa conéixer és quina és la relació que s'establelx

entre la postura que cada ajuntament planteja davant de la introducció

transversal de la gestió de genere i la idea política que defensa" de les

polítiques per a la igualtat d 'oportunitats i de genere (Quadre 12).

Quadre 12: Distribució deis municipis estudiats en base a la seva posició
davant de la gestió transversal de genere i a la idea política que es té
sobre les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

Categoría política

Inexistencia
problema

Polítiques
proteccionistes

Recerca nou

contráete social

Posició davant gestió transversal de genere

No posicionament

10(90,9%)

(76,9%)

3 (37,5%)

(23, /%)

•

Introducció en el
discurs

1 (9,1%)

(9,7%)

4 (50%)

(36,4%)

6(23,1%)

(54,6%)

Aposta política a
favor

-

1 (12,5%)

(45%)

20 (76,9%)

(95,2%)

Font: elaborado propia en base a la informació extreta de les entrevistes

realitzades
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Si ens fixem en quina és l'opinió deis municipis respecte a la

introducció transversal de la gestió de genere i la seva idea política sobre

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, podem

observar, en primer iloc, com la majoria deis ajuntaments que consideren

que no existeix un problema polític al respecte tampoc es posicionen

sobre la gestió transversal de genere, tenim només 2 casos que, tot i no

introduir la problemática en la seva agenda afirmen haver introduít en el

seu discurs la idea de transversa I itat de genere, es tracta de 2 consistoris

que no teñen un discurs elaborat i realitzen afirmacions contradictóries

que son les que ens han portat a introduir-los dins de la nostra primera

categoria política. En segon Iloc i en relació ais municipis que teñen una

visió proteccionista de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere observem com no existeix una posició homogénia entre ells, ja

que mentre un 37,5% s'autodefineix com alié al tema de la transversalitat,

un 50% es limita a introduir-lo en el seu discurs polític, sense anar mes enllá

i tan sois en un cas l'aposta es transforma en actuacions concretes per

aconseguir la seva aplicació. Finalment, en tercer Iloc observem com la

totaiitat deis municipis que defensen que les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere han de ser un instrument per l'elaboració d'un

nou contráete social, mostren una postura favorable a la gestió

transversal del genere i mes d'un 75% d'aquests ajuntaments han introduít

aquesta gestió transversal de genere en la seva actuació municipal,

buscant mecanismes que assegurin la seva implementació. No entrarem,

per considerar que el seu estudi ens portaría a un nou treball de recerca,

en ('eficacia deis instruments utilitzats per aconseguir la implementació de

la gestió transversal de genere.

Podem concloure aquesta primera aproximació afirmant

¡'existencia d'un fil conductor entre la idea política que hi ha darrera de

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere que realitzen els

ajuntaments i la posició que están mantenint respecte a la gestió

transversal de genere.

Per poder arribar a entendre el per qué de cada opció i extreure si

existeixen altres variables que infiueixen en que la posició deis municipis

davant de la gestió transversal de genere sigui la que tenim i quina és la

relació que s'estableix entre aquesta gestió transversal i la idea política
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que es defensa de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de
i

genere, és necessari entrar a estudiar les justificacions que cada ^ !
i

ajuntaments realitza al respecte, ;

i
Per realitzar aquest estudi prendrem les tres categories polítiques j

I
que hem establert com a variables dependents com a fil conductor del i

nostretreball. j

El primer grup está format per aquells ajuntaments que manifesten ¡

no haver introduít mai en la seva agenda política municipal la

problemática de la desigualtat de genere. Com hem pogut comprovar

previament existeix una important coincidencia entre els ajuntaments que

manifesten aquesta inexistencia de consciéncia política amb aquells

que mai s'han plantejat la possibilitat d'introduir de forma transversal la

visió de. genere com element a teñir en compte tant en l'organització

municipal com en l'elaboracló de íes polítiques.

Si ens centrem en els ajuntaments que manifesten el no

posicionament en ambdós casos podem observar l'existéncia de 3

reaccions iniciáis per part de les persones que en son responsables

polítiques i que han estat entrevistades, que ara passarem a veure amb

mes detall. En el moment que se'ls ha plantejat qué pensaven de la

possibilitat d'introduir el genere de forma transversal en l'organ de govern

com una nova forma d'entendre la política i l'actuació municipal uns

han manifestat cíarament el seu desconeixement, mentre altres han

precisat que encara que es tracti d'un tema que no s'ha debatut a nivell

d'ajuntament, consideren que es tracta d'una opció de poca utilitat i

una mica absurda en el sentit que no aporta res de noa ni assegura una

major efectivitat a t'acció municipal. Fínalment tenim 1. sol ajuntament

dins d'aquest primer grup que valora positivament aquesta forma de

gestió.

Si resumim el que acabem d'exposar veiem com deis 10 municipis

que no han introduít la gestió transversal de genere en la seva agenda

institucional I pertanyen a la primera categoría política son 5 els que no

saben i no responen, 3 els que manifesten que aquesta opció no té cap

mena d'utilitat i un cas en que la idea es valora de forma positiva, Entre

els primers alguns consistoris afirmen que, encara que no hagin introduít

en el seu debat polític la possibilitat de la gestió transversal de genere,

teñen en compte quina és la situado en que es troben les persones
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d'ambdós sexes en determinats ámbits d'intervenció, básicament en alió

que té relació amb les polítiques formatives, sense que aixó suposi, pero,

que l'ajuntament deixi de realitzar polítiques dirigides a tota la població.

Aquests mateixos ajuntaments puntualitzen que aquesta presa en

consideració no implica, en cap cas, l'existéncia d'una consciéncia de

genere, si no que es tracta de la percepció de l'existéncia d'una

problemática especifica que afecta de forma ¡mportant a un deis dos

sexes i que provoca que es realitzin mesures que tot i anar adrecades a

tota la població teñen en compte aquesta realitat.

Ho veurem mes ciar amb un exemple, un deis ajuntaments que

hem situat en aquest grup exposa que en el moment de decidir el

contingut de la política de promoció económica aposta per la formado,

fenf especial émfasi en la necessitat d'actuar per afavorir aquells

col-lectius que presenten una major problemática per a la seva

contractació. Entre aquests coMectius trobem a les dones majors de 45

anys que es volen reincorporar en el món laboral després d'una llarga

abséncia. Teñir en compte l'existéncia d'aquest col-lectiu de dones

influirá en el contingut deis cursos formatius que es realitzaran perqué es

vol assegurar que es donin opcions a aqüestes dones. En tot cas, la

decisió que es pren, encara que tingui en compte la realitat que afecta

ais dos sexes no implica l'existéncia d'una aposta a favor de la

introducció de la visió de genere en les seves polítiques. En paraules

d'una de les persones entrevistades: «Es té en compte la realitat de la

població, aquesta és el públic a qui es dirigeixen totes les polítiques. No

existeix un plantejament municipal al respecte, pero si que es realitzen

actuacions concretes destinades a les dones. (...) determinada realitat

provoca l'dparició d'actuacions que es plantegen en termes generáis,

dirigides a tots i a totes, pero es coneix que el públic será majoritáriament

femení290».

És important no oblidar que es tracta d'ajuntaments que mai s'han

plantejat la possibilitat de teñir en compte quina és la situado de partida

d'homes i de dones i com els pot afectar una determinada política, ní

s'han plantejat que aquesta sígui una manera possible de fer i d'entendre

290 Responsable d'una ciutat de la provincia de Tarragona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
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les polítiques. Com explica una de les persones entrevistades: «Conéixer

lo realitat per sexes abans de fer político no es fo, es voloro

individuolment com o persono quino és lo sevo reolifot (...). El que importa

és lo persona, no el seu sexe. En altres casos es pensa en la ciutodonio o

en el cot-lectiu específíc que no es distingeix peí sexe. Personalment no

percebo ¡'existencia de discríminacions per sexem». A pesar de realitzar

aqüestes petites concessions obligats per la realitat els municipis que

descrivim com que no es posicionen al respecte no demostren cap

sensibilitat i aixó es deu en la seva majoria, a que consideren que en

l'actualitat grácies al reconeixement de la igualtat formal ja no es pot

parlar d'existencia.de desigualtat d'oportunitats entre les persones que

pertanyen a sexes diferents. Com ens va comentar una de les regidores

entrevistades: «com no hi ha ni discriminació, ni massa distinció, no té

sentit teñir en compte la situació deis homes i de les dones abans

d'elaborar les polítiques292». Es considera per part d'aquests ajuntaments

que en l'actualitat és la váiua personal ía que produeix desigualtats entre

les persones i aquesta pot veure's limitada per qüestions económiques o

formatives, pero en cap cas peí sexe deis titulars que es troben en

competencia. En altres casos es tracta de posicions mes escéptiques:

«Sóc conscient que la transversalitat és el temo de moda, la nova aposta

de l'ambit municipal, pero cree que és difícil portar-ho a terme perqué

planteja greus problemes de coordinado, no ho trobo práctic. Cree que

lo possibilltat de que la cosa función! és molt petito i que els ajuntaments

que diuen que treballen de forma transversal, segur que no ho és tont

com d/uen293».

És interessant ressaltar en relació ais 3 ajuntaments que a pesar de

no haver discutit a nivell municipal sobre la introducció transversal de la

gestió de genere afirmen que consideren que es tracta d'una opció

buida, sense cap utilitat. Es tracta de municipis que afirmen de forma

bastant radical que la situació actual es caracteritza per estar garantida

291 Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 20.000
¡ 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
w Responsable d'una ciutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 20.000
i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
293 Responsable d'una ciuíat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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la igualtaí d'oportunitats entre sexes i veuen totes les actuacions que

poden posar en dubte aquesta afirmado com possibles vies de

discriminació que, poden generar problemes en un ámbit en el que ja es

pot parlar de normalitat.

Per finalitzar aquest primer grup de municipis trobem un sol cas que

demostró una posició favorable a la possibilitat d'introduir la gestió

transversal de genere a pesar de no haver estqt introduít en la seva

agenda municipal. La bona voluntat de l'ajuntament finalitza amb

aquesta afirmactó i no es realitzen mes passos, es tracta d'una opció que

causa bones vibracions, pero que encara no s'ha introduít ni a nivell

conceptual, possibilitat que es podría produir en un futur no molt llunyá.

A pesar de totes les precisions que hem realitzat no tenim que

oblidar que la característica mes important d'aquests municipis és que

'oficialment' no es posicionen ni a favor ni en contra de la introducció

transversal de la gestió de genere, ja que no han introduít aquest tema

en la seva agenda municipal, a on es recullen tots aquells temes que

serán objecte de debat municipal i sobre els que tenim una opinió

pública mes elaborada. De totes formes no tenim que oblidar que

aquesta no introducció es dea en la majoria deis casos estudiats, a que

no es considera que la discriminació per rao de genere sigui un problema

amb relleváncia política i sobre eí qual un ajuntament hagi d'actuar o

posicionar-se, el que ens porta a afirmar que per que aquests

ajuntaments comencin a actuar en temes de genere primer han de

prendre consciéncia de ¡'existencia de desigualtats de genere que

influeixen en les polítiques locáis i que impossibiliten que un ajuntament es

mantingui neutral al respecte, ja que aquesta seria una posició molt

concreta al respecte.

Si ens centrem en els 2 únics ajuntaments que tot i afirmar que les

desigualtats de genere no son un problema amb relleváncia política

afirmen haver introduít en la seva agenda municipal la gestió transversal

de genere podem observar l'existéncia de fortes contradiccions. En un

d'aquests ajuntament29" les contradiccions es centren en afirmar la

realització de polítiques a favor d'assegurar la igualtat d'oportunitats, al

294 Ajuntament d'una ciutat amb una població inferior ais 50.000 habitants, alcaldía del
PSC ¡ de la provincia de Girona.
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mateix temps que s'afirma que la desigualtat no exisíeix i que teñir éxit en

la vida depén de les capacitats individuáis que no teñen cap mena de

relació amb el sexe de la persona. La regidoría ens ho explica amb les

següents paraules «S'aposta per la transversalitat respecte el tema dona.

Per exemple, des d'acció cívica es tan activitats de consciencíació amb

l'objectiu que surtin les dones de casa, temes de llenguatge, testa del 8

de marc. Des d'ensenyament es treballa el tema de la promoció de la

dona. No s'ha discutit, pero, sobre com s'ha de convertir o reaiitzar

aquesta transversalitat, aixó fa que la transversalitat es tradueixi en que

cada regidoría decideix, el que produeix que l'actuació depengui de la

sensibititat de cada persona responsable. No hi ha una planificado

conjunta, ni uns objectiús preestablerts que totes les regidories voien

aconseguir. Pía per a la igualtat s'ha discutit, segurament es tara en la

próxima legislatura. Cal, está bé la seva existencia. La postura de les

dones com a subjectes d'exclusió i victimes no és la ciau, no ens agrada

gens (...) no necessitem que ens protegeixin. L'objectiu és sensibiiitzar

sobre el canvi de rols i només per aixó té sentit la realització d'un pía. Ja

ha passat el moment de la queixa, de que les dones ens queixem. Si que

hi ha coses que costen mes a les dones, pero qui val ja se'n surt. S'aposta

per la igualtat d'oportunitats i un cop aquesta s'assegura la resta depén

de la voluntat individual i considero que aquesta ja s'está assegurant

aixó provoca que ara la responsabiiitat siguí de cadascú. La discriminado

real és mes de classe social que per ser dona. S'ha d'actuar contra els

problemes d'exclusió de dasse i la resta deis problemesja es resoláran. Es

tracto d'intentar sensibiiitzar en la vida social respecte el canvi de rols i

lluitar contra l'exctusió per motius económics. Son els segments socials els

que creen problemes d'exclusió, no el sexe, no existeix discriminado per

ser dona», seguint el que podríem afirmar com a dtscurs contradictori la

regidora manifestó teñir en compte la realitat de la població per sexes al

mateix temps que diu que no existeixen estudis amb dades disgregades

per sexes: «.Situado d'homes i dones abans de reaiitzar qualsevol política,

si que es té en compte. Exemple: taller d'ocupació, escola, ámbit laboral,

familia, gent gran serien ámbits on es té mes en compte. Tot i que no hi

ha esfudis sobre ¡a situado d'homes i dones a la nostra ciutat i tampoc

s'está plantejant la seva realització. Els estudis existents les dades no es

disgreguen per sexe».
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El segon gran grup está format per 8 ajuntaments que son aquells

que plantegen una idea proteccionista d'aquestes polítíques publiques.

Com ja hem vist anteriorment no existeix una postura unitaria per part

d'aquests ajuntaments en relació a la introducció transversal de la gestió

del genere, ja que mentre que la meitat l'han introduit a nivell de discurs,

3 ajuntaments afirmen que mai s'han plantejat aquesta possibilitat i 1 ha

realitzat una aposta seriosa per la seva implementació.

En primer lloc, trobem 3 consistoris que tot i realitzar polítiques

municipals per a la igualtat d'oportunitats i de genere, es a d¡r, que son

conscients i accepten l'existéncia de desigualtats i el fet que

i'ajuntament hi ha d'actuar afirmen que la gestió transversal de genere,

per ara, és un tema que no s'ha discutit í tampoc s'ha plantejat a nivell

municipal. Es tracta de 3 ciutats petites (menys de 50.000 habitants), 2

teñen al PSC a l'alcaldia i la tercera a CiU, 2 son de la provincia de i

Barcelona i la tercera de Tarragona. Cap d'elles ha apostat per la

creació d'una regidoría específica, tema que tampoc s'ha discutit a '
i

l'ajuntament, i no teñen un Pía per a la igualtat d'oportunitats, a pesar j
i

que si que es realitzen actuacions adrecades a fer desaparéixer les |

desigualtats existents entre persones de sexe diferents, que es centren |
i

básicament en l'ámbit laboral i formatiu i en la creació d'un Servei \

d'lnformació i Assessorament a les dones.

En segon lloc, tením 4 ajuntaments que es limiten a introduir en el ¡
i

seu discurs polític la gestió transversal de genere, valoren l'opció de

forma positiva i consideren que es tracta d'una mirada que s'ha de teñir

en compte. Afirmem que només s'ha introduit a nivell de discurs perqué ;

quan analitzem quines actuacions s'han réalitzat per introduir aquesta !

gestió transversal observem que tot es limita a algunes actuacions j

coordinades entre diferents departaments de l'ajuntament. Aixó ens

porta a apreciar que el discurs polític no es tradueix en cap mesura

concreta, ni en cap mecanisme que faciliti la introducció de la gestió

transversal de genere en la política municipal, es tracta, per tant, d'un !

primer pas cap a la introducció d'aquesta nova gestió, que en el I

moment de les entrevistes s'havia réalitzat només a nivell purament i
i

conceptual. Observem l'existéncia de dos posiclons entre aquests 4 i

293



casos, 3 ajuntaments295 teñen realment interioritzat qué vol dir

transversalitat de genere, tot i que de les entrevistes es desprén que la

seva formulacio es troba en els seus orígens, fet que produeix que només

sigui una declarado de bones ¡ntencions que tan sois s'ha materialitzat

d'alguna manera en l'elaboració del Protocol contra la violencia de

genere, instrument creat pels 3 municipis. Tenint un quart cas296 en que la

introdúcelo de la gestió transversal de genere es dea exclusivament al fet

que s'está elaborant un pía per a la igualtat d'oportunitats amb l'ajut de

la Diputació de Barcelona i aquest programa es caracteritza per introduir

aquesta gestió transversal de genere, tema encara no desenvolupat per

l'ajuntament. Per entendre d'una manera mes clara quina és la postura

deis 3 primers ajuntaments que hem mencionat passem a transcriure part

de les entrevistes realitzades ais seus responsables polítics: «S'ha treballat

transversalment en el Protocol de violencia doméstica: ajuntament

policía, jutjat sanitat etc. La regidora comenta que si els problemes ho

requereixen si que es fa. Per exemple; ensenyament, joventut i treball

actúen conjuntament per elaborar ¡'oferta formativa Davant d'aquestes

propostes i programes hi ha una bona resposta de la resta de

l'ajuntament (...) L'evolució que s'ha experimentat ha estat molt natural,

pero ha exigit aquesta col-íaboració entre les diferents regidories i servéis.

Ir, es va realitzar debat a nivell política 2n. coordinado técnica. Aquest

ordre és important per evitar que tot es centrí en la bona voluntat deis

professionals, es necessita que hi hagi una aposta política no podem

oblidar que és un tema complicat i en algunes qüestiones poc pacífic297»;

«és íidonl. Pero és molt difícil treballar en totes les administracions, portar-

ho a terme és complicat, implica un esforc molt gran.- Dins l'equip de

govern cada vegada s'esfá mes conscienciat pero no está molt lligat el

tema de la transversalitat Seria un tema a concioure en la nova

legislatura, ex: demanar que s'incorpori a la dona en el disseny de la

ciutat (urbanisme) (...), encara no es realitza la introdúcelo de la visto de

W5 Es tracta de 3 ajuntaments de la provincia de Barcelona, 2 teñen una pobtació entre els
20.000 i els 50.000 habitants, un amb alcaldía del PSC i l'altre de CiU, i el tercer té una
poblado entre els 50.000 i els 100.000 habitants, de la provincia de Barcelona ¡ amb
alcaldía del PSC.
296 Ajuntament d'una ciutat petiía, amb alcaldía del PSC i de la provincia de Barcelona.
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genere en totes les polítiques. La regidoría de la dona hauría de ser l'eix

per donar pautes a totes les regidories298»; «s'está reclamant la

transversalitat des de l'óptlca política. Considero que serien mes eficaces

les polftiques si existís una regidoría, perqué facilitaría ¡'aposta per la

transversalitat En el pía es volia treballar transversalment pero no s'ha

aconseguit. El que s'ha aconseguit sería mes una coordinado entre dos

departaments i no una visió de transversalita f9». \

Finalment, tenim 1 cas dins deis ajuntaments que hem situat dins de

la categoría política de polítiques proteccionistas que ha realitzat una ¡

aposta a favor de la gestió transversal de genere que va mes enllá d'un í

compromís a nivell de discurs polític. Es tracta d'un municipi petit, amb I

alcaldía de CiU i de la provincia de Tarragona. Per aconseguir que la ¡

gestió transversal vagi mes enllá de les bones intencions s'ha elaborat un i

Pía per a la ígualtat d'oportunitats en el que s'ha intentat aconseguir que,

des de totes les árees de l'ajuntament es tingui en compte la situado deis '

homes i de les dones. Com ens explica la regidora: «En el pía per a la

igualtat d'oportunitats l'objectiu és trebailar amb totes les árees, que siguí

interdepertamentai ex: accés a la formado. El pía integral d'actuació !

per la igualtat d'oportunitats consisteix en ¡'elaborado i promoció de

projectes i propostes relatius a la igualtat d'oportunitats entre hornes i

dones, i fomenta en col-laboració amb les diferents árees i j

administracions la prestado de servéis a favor de les dones». Tot i

aquesta aposta es tracta d'un ajuntament que defensa una idea ¡

proteccionista d'aqüestes polítiques perqué quan se'ns exposen els í

objectius i les mesures que es volen realitzar el que es persegueix és

protegir a les dones i que aqüestes puguin sortir de • la situado de

marginació a la que es troben en molts ámbits de la vida.

El tercer gran grup d'ajuntaments en base a la categoría política

que es defensa estará format per aquells ajuntaments que hem

diferenciar "perqué busquen l'elaboració d'un nou contráete social a

297 Responsable d'una ciuíat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20,000 i 50.000 habitants i amb alcaldia de CiU.
208 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
299 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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través de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats ¡ de genere. Com

ja hem vist aquests ajuntaments es caracteritzen perqué tots ells son

favorables a la introdúcelo de la gestió transversal de genere en la

política municipal, la diferencia s'estableix entre aquells ajuntaments que

es limiten a introduir-ho en el discurs i aquells que actúen per assegurar la

seva implementació.

Si ens centrem en els ajuntaments que han introdu'ít la gestió

transversa! de genere només a nivell de discurs podem observar que es

tracta de ó casos300, que representen el 23% deis consistoris que es troben

dins d'aquesta categoría política.

Si ens fixem en les justificacions que aquests ajuntaments donen per

explicar la seva situació observem com una de les idees principáis

transmeses per les persones entrevistades és que aconseguir la

introducció de la mirada de genere en l'administració local no és una

tasca senzilla i sobretot no es tracta d'un procés que es realitzi de forma

natural sino que requereix el convenciment de polítics i técnics de la

seva necessitat i efectivitat aquesta dificultat provoca que siguí

necessária una fase intermitja en la que polítics i técnics es vagin

convencent de la possibilitat d'aquesta visió en les poiítiques. Aquesta

dificultat produeix que la introducció en el discurs ja es consideri un gran

éxit i un pas necessari que s'havia de realitzar.

En el moment en que un ajuntament comenga a voler introduir

aquesta forma d'actuar transversalment i incorporant la mirada de

genere si que es perceben l'existéncia de novetats, en el sentit que

s'inicien projectes conjunts entre diferents departaments municipals a la

recerca d'aquest canví. Es tracta de polítiques que requereixen la

implicado de varíes árees per aconseguir els seus objectius i que teñen

en compte la realitat d'homes i dones en el seu disseny i implementació

com a conseqüéncia del propi problema que es vol resoldre. Es a dir, no

s'ha introduit la mirada de genere perqué ja s'ha assimilat que tot s'ha de

mirar amb aquesta lent conceptual, si no que es tracta d'un projecte

** Es tracta de 4 municipis de la provincia de Barcelona, que teñen alcaldia del PSC, 2
amb una poblacíó inferior ais 50,000 habitants, 1 amb una poblado entre les 100.000 I
200,000 persones i l'altre entre les 200,000 i les 500.000. 1 municlpi és de la provincia de
Llelda, amb alcaldia del PSC i una poblado entre els 100,000 i 200.000 habitants i el darrer
cas pertany a la provincia de Tarragona, alcaldia de CiU i una població compresa entre
els 100.000 i els 200.000 habitants.
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assumit per una persona sensibilizada o per un ámbit en el que fácilment \

s'ha introduíí aquesta mirada, com podria ser el cas de polítiques ¡

educatives, formatives, culturáis, etc. Aixó ho podem veure clarament en

el fet que el principal projecte 'transversal' que s'ha realitzat en els

rnunicipis estudiats en aquest grup és l'elaboració d'un "Circuit" o \
M Protocol" contra la violencia de genere. Els ajuntaments afirmen que en

aquests moments el fet que un determinat departament vegi de forma

positiva participar en un projecte conjunt amb aítres departaments o

comencí a pensar en clau de genere es deu, principalment, a la

predisposició i a la sensibilitat de la persona responsable del mateix cap a

aquests temes, en un sol cas es diu clarament que el sexe de la persona

determina la seva predisposició. :

Com comenten algunes de les persones entrevistades: «la

transversalitat de genere no és una filosofía que estigui present en el día a

día de 1'ajuntament. Es reolitzen actuacions conjuntes, encara que es

tracto d'intervencions puntuáis i no son moltes, de la regidoría de la dona

i igualtat amb temes de cooperado (...), temes de solidarítat (...), temes

d'educació (...), temes de joventut. El Pia contra la violencia sería

l'exemple d'actuació mes transversal que es realitzá30'»; «Programa de '

violencia de genere s'ha realitzat freball en xarxa. Existeix una comissió l

técnica que coordina les actuacions i ha elaborat un protocol. També es !

realitzen actuacions preventives ais instituís. El Protocol contra la violencia

doméstica va ser signat el 2001 i ara s'está revisant. (...) Conjuntament !
i

amb cultura el concurs de relats i el concurs de cartells (adrecats

exclusivament a dones), lo campanya "Carrers per a les dones", projecte i

que vol resoldre la manca de noms de dones en els carrers de la clutat.

Cada 8 de maro s'inaugura un espai. (...) La transversalitat s'está ¡

reclamant des de ¡'óptica política. Considero que serien mes eficaces les !

polítiques si existís una regidoría, perqué facilitaría ¡'aposta per la

transversalitat. En el pía es valia trebaliar transversalment pero no s'ha

aconseguit. El que s'ha aconseguit sería mes una coordinado entre dos

departaments i no una visió de transversalitaf02».

301 Responsable d'una clutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants ¡ amb alcaldia del PSC.
302 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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Aquests ajuníaments encara no han incorporat en la seva manera

d'entendre els problemes i de buscar solucions aquesta filosofía de la

gestió transversal de genere, que implicaría la seva incorporació en la

consciéncia política deis responsables polítics i técnics, si no que ens

trobem davant d'un discurs teóric que encara no ha tlngut el seu

desenvolupament práctic. Aquests mateixos ajuntaments son conscients

d'aquesta necessitat i esposen que per implementar aquesta nova

manera d'entendre la gestió i de fer política, un cop assumit que no es

tracta d'un procés natural, será necessária l'existéncia d'un órgan o

instrument que es responsabilitzi d'aquesta tasca ¡ que actui de forma

positiva com "activador" de la consciéncia de genere en Tarea de

govern pertinent, conslderant algún d'aquests ajuntaments que el paper

l'ha d'assumir la regidoría de la dona o de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i altres que s'han de realitzar a partir d'un Pía o Programa

per a la Igualtat d'oportunitats. Aquesta posició no és absenta de riscos

perqué com ens comenta un deis ajuntaments entrevistats la creació

d'una regidoría que s'encarregui de forma específica de les polítiques.

d'igualtat d'oportunitats i de genere pot crear majors dificultáis en el

procés d'introduir de forma transversal la gestió de genere, perqué pot

provocar que els altres departaments considerin que es tracti d'una

esfera ja coberta i per tant aliena a la seva actuació. Com expressa una

de les persones entrevistades: «la clau es trobo en fomentar la

consciéncia de genere perqué tenim rols molt interioritzats303».

Del que hem dit fins ara podríem pensar que tots els ajuntaments

que hem situat en aquest grup veuen de forma positiva i amb optimisme,

a pesar de les díficultats, la introdúcelo de la gestió de genere, pero no és

així. Tenim 2 ajuntaments que manifesten obertament, que a pesar

d'haver ¡ntroduit en el seu discurs polític la gestió transversal de genere

com un objectiu a aconseguit están totalment convencuts de que es

tracta d'una tasca impossible i que mai s'aconseguirá, consideren que

l'organització administrativa existent ¡mpossibilita que es treballi

transversalment, ningú vol perdre poder I que ni ells, ni cap altre

ajuntament ho aconseguirá i que el máxim a que es pot aspirar és

303 Responsable d'una ciutaí de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 ¡ 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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realrrzar projectes conjunts entre diferents árees, pero sense pretendre

que s'introdueixi la visió de genere de forma transversal en tots els

departaments de l'ajuntament. En paraules d'una de les persones

entrevistades: «fot el món dins deis seus programes ha de programar

tenint en compte que hi ha homes i dones i que s'ha d'actuar per a la

igualtat d'oportunitatsr aixó és el que s'entén per igualtat d'oportunitats i

no es fa ni aquí ni a cap altre lloc. Per exemple, es treballa conjuntament

amb la guardia urbana, sí, pero no es té en compte aquesta visió

transversal. Quan es necessita una actuado conjunta es realitza, pero

aixó no és treballar de forma transversal (...). Es treballa conjuntament

amb altres departaments com joventut promoció económica i

educado, depenent de a quins projectes o activitats ens referim, pero

sempre es fa a iniciativa del Programa de la Dona i amb Pressupost del

Programa de la Dona. Per tant, no existeix actuado transversal».

El tercer grup estaría format per aquells ajuntaments que han

realitzat una aposta política a favor de la gestió transversal de genere

que va mes enllá de la mera introdúcelo de la idea en el discurs polític. Es

creu en la possibilitat d'introduir la gestió transversal de genere en la seva

manera de treballar. El grau de compromís de l'ajuntament cap aquest

projecte pot ser molt dlferent, en alguns casos s'exposa que encara que

existeix el compromís polític de l'ajuntament al respecte, en realitat es

tracta mes d'una aposta de la propia regidoría o de la persona que ha

assumit el projecte de la introdúcelo transversal de la gestió de genere,

que de l'ajuntament.

La majoria d'aquests ajuntaments, conscients de les dificultats que

existeixen per evitar que la introduccio transversal de genere acabi sent

tan sois una col-laboració entre diferents departaments aposten per la

creado de mecanismes que obliguin a les diferents árees i servéis del

consistori a introduir aquesta visió en la seva manera de treballar. Es

busca la creació d'instruments per a resoldre el fet que la introduccio de

la gestió de genere de forma transversal no s'assumeix de forma natural

per part de les persones que son responsables, ja siguí a nivell polític com

técnic. Quasi tots els ajuntaments que hem indos en aquest grup

304 Responsable d'una ciuíat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldia del PSC.
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(excepte un) expressen clarament la necessitat que existeixi un órgan o

un ¡nstrument polític que assumeixi la responsabilitat en la introdúcelo de

la gestió del genere, com mecanisme que actuí contra la tendencia

natural de no introduir aquesta nova mirada. 17 ajuntaments afirmen que

aquest paper ha de ser assumit per una persona que sigui la responsable

política del projecte i 3 consideren que aquesta tasca és millor realitzar-la

a partir d'un Programa per a la Igualtat d'Oportunitats. En el moment de

concretar l'opció de que sigui una determinada regidoría la que

assumeixi l'aposta no existeix una postura uniforme entre tots els

ajuntaments, alguns consideren que la millor alternativa és crear una

regidoría específica peí tema, mentre que altres aposten per no crear

cap área nova i atribuir el projecte a algún departament deis ja existents.

Dins deis ajuntaments que consideren que s'ha de crear una regidoría

tenim per una part, aquells que creuen que ha de ser una regidoría que

segueixi els parámetres tradicionals, es a dir, amb el seu propi ámbit

d'actuació i pressupost. I per una altra part aquells que aposten per una

regidoría transversal que es caracteritzará per no teñir capacitat de

gestió directa, el que implica que la seva tasca es centri en la presa de

decisions i el disseny de projectes, aquesta estructura transversal de

regidoría obliga a les altres a interioritzar els projectes dissenyats per

convertir-los en realitat.

Utilitzarem les paraules de les persones entrevistades com exemples

de les diferents postures: «Transversalítat? Coordinado, tuteiatge i disseny

des de la regidoría. L 'aposta i la proposta es per part de la regidoría305»;

«La filosofía que existeix darrera és que la regidoría ha de ser el motor. A

partir tant de reunions polftiques com técniques s'han d'establir les bases

que han de ser el camf que les altres regidoríes teñen que seguir per

treballar amb visió de genere. Es tracto de constituir ta regidoría com

motor per l'impuls de la transversalitat de genere, que s'aconseguirá

quan es convencí a técnics i a polftics306»; «La regidoría d"igualtat és

transversal, sense copacitat de gestió. La seva funció és incidir en les

305 Responsable d'una ciutat de lo provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
200.000 i 500.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
306 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
200,000 i 500.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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altres regidoñes de I'ajuntament307»; «(,.,) es realitza una nova

organització municipal: regidoñes horitzontals, es tracto de la nova !

aposta de I'ajuntament. La regidoría mes important és la d'igualtat i '

solidarifat (...) S'han realitzat diferents programes transversal: joves, nens,

adolescents, dones, immigrants, etc. Aquests programes están dissenyats

per les regidories transversal, que decideixen els programes, pero no

teñen capocitat de gestió o aquesta es realitzada de forma coordinada

per les altres regidories i servéis. És necessari que els diferents

departaments es coordinin. Les regidories transversal es caractericen

perqué no teñen gestió, pero impulsen programes306».

Alguns deis ajuntaments centren toís els seus esforcos en l'ámbit

intern i concretament en !a formado del seu personal. Afirmen que tan

sois es podran realiízar canvis quan s'hagi assumit peí personal intern, tan

polític com tecnia aquesta manera diferent d'entendre els problemes i

de buscar solucions. Aquesta creenca els porta a assegurar que tot i que ;

fer-ho d'aquesta manera por provocar que siguí un procés lent, el resultat

será molt mes consolidat i efectiu ja que, per un costat, si s'interioritza la >

visió de genere es realitzaran polítiques de genere i, per l'altre costat,

només es podran exigir canvis a la ciutadania des de l'ajuntament si i

aquest ajuntament es converteix en un exemple i fa pedagogía amb la !

seva propia organització I manera de treballar. D'aquesta manera ens ho !

expliquen algunes de les persones entrevístades que han fet aquesta •

aporta: «Primer s'ha hagut d'explicar perqué es fa transversalmeni la •

gent s'ho ha de creure, les reaccions poden ser positives o negatives, i

depén mes de les persones que de les árees (...) La regidoría de la dona

s'encarrega de ser la promotora i supervisora, ja que es considera que fa '
i

falta algú que maqui o se'n fací carree. No es fa de forma natural™»; «Pía i

municipal transversal afecta a l'acció transversal del propi ajuntament, a

l'organització interna de l'ajuntament. Aquest pía es aprovat per la

Comissio de Govern el desembre de 2001 i pretén sistematizar alió queja

307 Responsable d'una clutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
308 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
309 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
20.000 i 50.000 habitants i amb alcaldía del PSC.
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es tela i incentivar avéneos perqué tots els departaments treballin de

manera no neutre (...) Treball transversal dins del propl ajuntament Es vol

que sigui un exemple per la ciutadania. S'está mirant que les empreses

municipals (algunes mixtes) assumeixin la transversalitat de la gestió. És un

repte molt important perqué sería el primer pas per sortir tora. El resultat

per ara és d'alguna petita esperanga, pero poc a fer. Es tracta d'un

procés obert, no té data de finalització o un calendar! que s'hagi de

complir, no hi ha pressa, no existeix data final del programa. És un Pía del

2001. Es veu transversalitat en les polftiques de l'ajuntament a través de la

formado continuada310»

Un altre element a destacar és que amb independencia de quin

instrument o organisme considerin que s'ha de convertir en Ten

dinamítzador d'aquest projecte transversal, 10 deis 21 ajuntaments que

hem situat en aquest tercer grup han escollit l'elaboració d'un Pía per a

la Igualtat d'Oportunitats com instrument per implementar aquesta gestió

•transversal. D'aquests 10, la meitat expressen que ha estat grácies a la

implementació del programa ADAGIO de la Diputacio de Barcelona que

han elaborat o están elaborant el Pía a través del qual volen introduir la

gestió transversal de genere en el seu ajuntament. Com ens comenten

varíes persones entrevistades: «amb la Diputacio de Barcelona s'está

realitzant la diagnosi de l'ajuntament, de les polítiques de totes les

regidories per aplicar programa transversal. Es tracta del pas previ per

reaützar el pía de la dona311»; «Es treballa conjuntament amb la Diputado

de Barcelona. La introducció de la transversalitat de genere en el

funcionament de l'ajuntament ha estat a través del projecte ADAGIO312»;

«Es tracta d'un pía transversal, no és una regidoría, s'ha de coordinar

amb totes les regidories i servéis. És des d'aquest Pía que es fa tot el

treball, és una aposta important per la transversalitat. (...) Tot el món

s'implicará en el tema de la violencia, pero quqn es tracti de temes mes

310 Responsable d'una cíutat de la provincia de Girona, amb una població entre els 50.000
i 100.000 habitanís I amb alcaldía del PSC.

311 Responsable d'una ciuíat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
50.000 i 100.000 habitants ¡ amb alcaldía d'ICV.

312 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre efs
50.000 i 100.000 habitants i amb alcaldía de CiU.
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ambigus, com poden ser la formació o corresponsabilitat, és molt mes

difícil aconseguir aquesta implicado313»,

En aquesta aposta per la introducció de la gestió transversal de

genere 2 ajuntaments han anat mes enllá i per evitar que al final siguin

només paraules i assegurar que el consistori treballi tenint en compte

aquesta visió, han realitzat un Pía Operatlu a partir deis objectius marcats

en el Pía per a la Igualtat d'Oportunitats on es concreten eis projectes a

realitzar i tots els detalls que son necessaris per a la seva realització

efectiva, com son, quines árees han d'intervenír, quina és la responsable

del projecte, quin pressupost existeix i qui l'aporta, en quin període s'ha

d'implementar, etc. Aquesta iniciativa se'ns explica de la següent

manera per part de la persona entrevistada: «Es va elaborar un Pía

Operatiu, que es va aproyar el 2002 amb vigencia el 2003. l'objectlu és

anar mes enllá del pía conceptual. És l'aposta perqué les propostes no es

quedin a nivell conceptual, per assegurar que realment s'actui i no es

pugui tirar endarrera a nivell de pressupost o de decisió política. Es tracta

d'un instrument de gestió on están descrites una cinquantena

d'actuacions en ámbit d'igualtat, s'indica tota la informado necessária

per a la seva real execució: órgan responsable, calendan d'execució,

indicadors d'avaluació, etc. En principi son actuacions exclusives,

dirigides en exclusivitat a la igualtat d'Oportunitats. Es tracta d'un

document que en els fons és el pía de treball de l'ajuntament3"».

En el moment de valorar els elements que influeixen en l'éxit o

fracás de la introducció transversal de la gestió de genere, 18 deis 21

ajuntaments que formen aquest tercer grup manifesten que la sensibilitat

de la persona responsable jugará un paper important en el procés, la

seva major o menor predisposició a introduir canvis en la seva manera

d'actuar facilitará o dificultará ['existencia deis mateixos. Considerant en

4 casos que el sexe de la persona influeix en aquesta predisposició.

Per perfilar les diferents postures que hem trobat davant de la

gestió transversal de genere i acabar amb aquest capítol ens fixarem en

313 Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una poblado entre els
20.000 ¡ 50.000 habiíants i amb alcaldia del PSC.
31Í Responsable d'una ciutat de la provincia de Barcelona, amb una població entre els
100.000 i 200.000 habitants ¡ amb alcaldia del PSC.

303



quin pes se li pot atribuir a la dimensió del municipi, el partlt que es troba

en l'alcaldia i la seva ubicado territorial sobre l'opció teta. ;

Si ens centrem en primer lloc en la dimensió del municipi, la dada

mes cridanera és que tots els municípis que no ha incorporat en la seva ;

agenda política municipal la possibilitat d'introduir de forma transversal la :

gestió de genere teñen una població menor ais 50.000 habitants. Encara

que aixó siguí cert no podem afirmar que ser una ciutat petita equivalgui

a ser alié a la gestió de genere, ja que mes de la meitat de les ciutats

d'una dimensió entre els 20.000 i els 50.000 habitants si que han Introduít el

tema en la seva agenda i es posicionen a favor de la gestió transversal.

Per tant, el que podem afirmar és que sent un municipi petit existeixen

moltes mes possibilitats de que no s'hagi discutit el tema, que si es tracta

d'un municipi amb una població superior ais 50.000 habitants, ja que

totes les poblacions d'aquestes dimensions han introduit en la seva

política, encara que sigui només a nivell de discurs, la gestió transversal

de genere. No podem afirmar, com ens demostren les dades utilitzades,

que teñir mes població equivalgui a teñir una major conscíéncia de

genere i a realitzar una aposta mes clara a favor de la gestió, ja que son

les ciutats amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants els que

majoritáriament, en mes d'un 90%, han realitzat una aposta a favor de la ¡
i

gestió transversal de genere. Aquest percentatge no es repeteix en els ¡
municipis de dimensions superiors.

i

En segon lloc, si ens centrem en el partit polític que té l'alcaldia en

els ajuntaments entrevistats. Encara que no podem afirmar, de forma |

definitiva, que el partit polític condiciona la postura, si que observem .

l'existéncia de certes tendéncies, ja que quasi el 64% deis ajuntaments ;

amb alcaldía de CiU no es posicionen la respecte, mentre que mes d'un

80% deis ajuntaments del PSC i el 100% deis que teñen a ICV a l'alcaldia

han introduit la gestió transversal de genere en la seva agenda. Aqüestes

primeres xifres ens porten a afirmar que existeix una major probabilitat

d'introduir la dimensió de genere com un indicador a teñir en compte per

part de l'ajuntament quan es tracta de governs d'esquerra, que quan es

Convergencia i Unió que té l'alcaldia. Si ens fixem en la posició que s'ha

assumir davant d'aquesta ¡ntroducció transversal del genere en

l'ajuntament, observem que mentre podem afirmar que els ajuntaments

que teñen alcaldía d'ICV no es limiten a introduír en el seu discurs polític
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la possibilltat si no que actúen per aconseguir la seva implementació, no

podem dir el mateix deis ajuntaments del PSC a on la proporció existent

d'ajuntament que es limiten a introduir I'aposta en el discurs i aquells que

busquen convertir-la en realitat no és tan diversa, ja que mentre un 50%

deis ajuntaments amb alcaldies del PSC han reaützat una aposta sedosa

a favor d'aquesta transversalitat un altre 33% s'ha limitat a Introdirir-lo en

el seu discurs.

En tercer Hoc si ens fixem en la ubicació territorial de les ciutats

podem observar com efectivament es produeíx una concentració en íes

províncies de Girona i de Tarragona deis ajuntaments que no es

posicionen davant d'aquest tema, sent en ambdós casos com a mínim la

meitat deis supósits existents. Podem afirmar, en canvi, a partir de les

dades obtingudes a través del nostre estudi, que existeix una major

probabilitat d'haver introduít la gestió transversal de genere en la política

municipal si es tracta d'un ajuntament que es trobi dins de la provincia de

Barcelona, que si es tracta de municipis de les altres províncies de

Catalunya.

Finalment si ens centrem en quina ha estat l'opció que han

adoptat els municipis que hem situat dins de cada una de les opcions

davant de la gestió transversal de genere davant de la utilització d'una

regidoría específica i d'un Pía per a la igualtat d'oportunitats en podem

extreure la següent informado.

La totalítat de municipis que no es posicionen davant de la gestió

transversal de genere es caracteritzen per no haver creat una regidoría i

per no haver elaborat un pía, existeix una sola excepció, es tracta d'un

municipi que tot i no haver introduít aquesta gestió transversal ha

eíaborat un pía. En segon Hoc, i en relació ais ajuntaments que s'han

limitat a introduir la gestió transversal de genere en el seu discurs polític,

tenim a 8 ajuntaments que no han creat regidoría i 4 que han apostat per

una regidoría de la dona i en relació a l'elaboracló d'un pía o programa

trobem que 8 consistoris no han realitzat una aposta favorable a la seva

existencia, mentre que 3 ja teñen un pía i uns altres 3 I'están elaborant. I

finalment, respecte a aquells órgans que no tan sois han introduít l'aposta

en el seu discurs, si no que están treballant per la seva implementació

observem com 16 casos teñen una regidoría específica i 17 han elaborat

un Pía o programa, sent només 5 ajuntaments els que no han apostat per
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la regidoría i 4 peí pía. No entrarem en les justificacions utilitzades perqué

ja les hem pogut estudiar en els apartats anteriors.

CONCLUSIONS

De l'estudi realitzat en aquest capítol sobre els ámbits prioritaris

d'actuació i les diferents posicions que els ajuntaments mantenen davant

de la introducció de la gestló transversal de genere podem extreure les

següents conclusions mes generáis.

En primer lloc és interessant ressaltar l'existéncia de postures

diferents entre els ajuntaments que hem situat dins de les tres categories

polítiques que son les nostres variables independents, tot i que existeix una

important franja intermitja on situarem aquells municipis que, tot i

defensar, en base a la nostra classificació, idees polítiques diferents

presenten una forta coincidencia en la seva postura davant de la

transversalitat i en les seves prioritats. Aquesta franja la situaríem entre la

segona i la tercera categoría, es tractaria, sobretot, d'aquells

ajuntaments que tot i defensor la recerca d'un nou contráete social a

través de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genera en les

seves intervencions i organització es troben molt próximes al que serien els

ajuntaments que teñen una idea proteccionista d'aquestes polítiques.

El primer grup, format que aquells. ajuntaments que

s'autodefineixen com aliens a les questions de genere es caracteritzen

perqué, en primer lloc, també son aliens al plantejament d'una gestió

transversal de genere i perqué, en segon lloc, totes les actuacions que

poguessin considerar adrecades a les dones son polítiques d'atenció

social adrecades a col-lectius amb necessitats especiáis.- Destacant que

els ámbits on s'ha d'actuar per evitar aqüestes situacions de

desavantatge social son el laboral i el d'informació sobre els drets

existents. Aquests ajuntaments acompanyen aqüestes consideracions de

l'afirmació indiscutible que la igualtat está formalment garantida i que

per tant no existeix un ámbit d'intervenció política que s'adreci a la

igualtat d'oportunitats o a fer desapareixer les desigualtats entre sexes, ja

que aqüestes no existeixen.

El segon grup, compost pels ajuntaments que defensen la segona

categoría política diferenciada es decanten per establir la violencia

doméstica i l'ámbit laboral com els problemes prioritaris a resoldre. És
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interessant observar com es tracta de les 2 esteres en que revidencia de

problemes de jerarquía de genere son mes evidents. Tradtcionalment

l'ámbit laboral s'ha plantejat com la via d'accés de les dones a

l'autonomia i a ia igualtat d'oportunitats, i la violencia de genere ataca

directament el principi d'igualtat i la dignitat de les persones. SI ens

quedem en aquest nivell podem assegurar que la visió és proteccionista

perqué no anem mes enllá d'assegurar un tráete digne a través d'incidir

en aquells aspectes que podríem definir com discriminacíons per rao de

sexe, sense haver entrat, encara, a realitzar polítiques per actuar contra

les discriminacions per rao de genere. Dins d'aquest segon gran grup

tenim 3 posicions respecte a la introdúcelo de la gestló transversal de

genere, en primer lloc, aquells ajuntaments que es manifesten aliens al

tema, serien els que defensen la visió mes proteccionista d'aquestes

polítiques; en segon lloc, els que introdueixen ia gestió transversal en el

discurs i realitzen actuacions coordinades entre diferents árees per

assegurar aquesta igualtat d'oportunitats i en tercer lloc, un cas en que

s'elabora un pía per assegurar que l'ajuntament a través del compromís

de totes les árees municipais reaiitzara aqüestes polítiques adrecades a

les dones, per facilitar el seu accés en el món deis homes i la garantía de

la seva dignitat.

Finalment, sí ens centrem en els ajuntaments que hem situat díns

de la tercera categoría política, que es caracteritzen per la seva voluntat

de buscar un nou contráete social entre sexes, el primer que ens interessa

ressaltar és la creenca, bastant generalitzada, que primer cal convencer

abans d'actuar. Per aquest motiu la principal prioritat s'ha situat a nivell

de polítiques de conscienciació i sensibilització, trobant-nos a continuació

les árees que presenten mes problemes, es a dir, esfera laboral i violencia

doméstica i familiar. Els ajuntaments que es centren mes en aqüestes

dues darreres prioritats son aquells que, tot i buscar el canvi de rols,

consideren que encara existeixen problemes que afecten principalment

a les dones i sobre els quals s'ha d'intervenir. La principal diferencia

respecte els que donen un émfasi mes important a la conscienciació és

que molts d'aquests ajuntaments les polítiques que s'adrecen a resoldre

els problemes de discriminado per rao de sexe no es tracten des de

l'ámbit de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, si no

des de Íes polítiques d'assisténcia social. SI ens fixem en quina posició
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s'adopta davant de la gestió transversal de genere tenim una unanimttat

favorable a la seva existencia i necessitat, tot i que en el moment de

veure en qué es tradueix l'aposta favorable, hem de diferenciar entre

aquells que l'introdueixen tan sois a nivell conceptual d'aquells que

actúen per aconseguir la seva real implementació.
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CAPÍTOL 9

TIPOLOGÍA DE MUNICIPIS SEGONS LA SEVA DEFINICIO DE LES POUTIQUES

PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DE GENERE

INTRODUCCIÓ

' L'objectiu perseguit en aquest capítol és presentar els diferents

models de polítiques municipals per a la igualtat d'oportunitats que,

després d'haver estudiat en detall les diferents variables independents,

considerem que existeixen en l'ámbit cátala, base a la definició que els

ajuntaments realitzen d'aquestes polítiques.

La nostra tipología és e! resultat d'estudiar quin valor explicatiu es

pot atribuir a les diferents variables independents que hem analitzat en la

nostra recerca i que hem dividit en tres grans grups: variables de context i

estructura, Instruments polítics i variables de matís de contingut. Aqüestes

variables s'han utilitzat per explicar i delimitar les tres categorles polítiques

que hem diferenciat i que han estat les variables dependents del nostre

estudi: inexistencia d'un problema amb relleváncia política, polítiques

d'igualtat d'oportunitat i de genere enteses com polítiques

proteccionistes i com polítiques que busquen l'elaboració d'un nou

contráete social.

En el camí realitzat en la recerca hem pogut comprovar com les

variables de context i estructura ens proporcionen informado rellevant

per poder situar els ajuntaments dins de diferents corrents, que es

caracteritzen per teñir una major predisposició a favor o en contra

d'entendre les polítiques per a la igualtat d'oportunitats d'una de les

maneres estabíertes. També hem comprovat com aquesta predisposició

no és determtnant, ja que sempre s'han trobat excepcions al que es

podria considerar la tendencia general. I finalment el que és interessant

ressaltar respecte a aqüestes variables, és que la seva interpretació és

molt mes acurada si s'intenta realitzar de forma conjunta, ja que la

presencia de combinacions diferents entre les mateixes variables ens han

proporcionat resultats ben diferents.
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. En segon lloc ¡ respecte a les variables polítiques que hem ¡

denominat 'Instruments polítics' podem afirmar que, la seva capacitat

explicativa com variable independent és molt petita, excepte en relació

a les postures mes extremes, que serien les assumides per aquells

ajuntaments que no n'utilitzen cap i per aquells que els utilitzen tots; tan

sois en aquests casos es pot deduir quina será ía seva definició política. En

la resta d'ajuntaments es pot considerar que l'opció que es pren davant

d'un determinat instrument polític dependrá de la idea política que es

tingui per part de l'ajuntament d'aquestes polítiques per a la iguaitat

d'oportunitats i de genere i no a la inversa. Respecte a aquests segon

grup de variables son les justificacions i eís arguments defensats pels

diferents ajuntaments els que ens ajuden a delimitar el contingut polític

de la seva concepció política i no el fet de conéixer si han optat per !
¡

utilitzar o per'no utilitzar un determinat instrument. - :

Finalment, en relació a les variables que hem denominat lde matís |

del contingut' podem afirmar que es tracta de la informació mes

important per delimitar, de forma definitiva, la concepció política que

teñen els ajuntaments sobre les polítiques per a la iguaitat d'oportunitats i i

de genere. El seu valor explicatiu és molt elevat i el seu coneixement

ajuda a determinar quina és la idea política amb que l'ajuntament

treballa aquest ámbit.

A partir de la informació obtinguda del nostre estudi hem elaborat

una tipología formada per ó models tipus d'ajuntaments, en base a la

idea política que teñen respecte a les polítiques per a la iguaitat

d'oportunitats i de genere.

TIPOLOGÍA DE MUNICIPIS

I. Considerar la iguaitat d'oportunitats entre sexes com un problema

polític és perillos.

Es tracta d'aquells ajuntaments que no han introduít les

desigualtats per rao de genere en la seva agenda política municipal, no ¡

creuen que es tracti d'una realitat problemática a la que se li pugui ¡

atribuir una relleváncia política i a mes, manifesten que consideren que ¡

í'existéncia d'actuacions realitzades sota aquest prisma és perjudicial. i

Consideren negatiu i per si discriminatori plantejar que en l'actualitat !
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existeixen problemes de desigualtat entre íes persones en base al seu

sexe. Aquest convenciment no implica, no obstant, que no es puguin

realitzar polítiques d'assisténcia social a la població exclosa, estigui

aquesta formada per homes o per dones.

II. La igualtat d'oportunitats entre sexes ja está garantida, no existeix cap

problema polític.

Dins aquest tipus trobem els ajuntaments que manifesten no haver

introduít mai en la seva agenda institucional l'existéncia d'un problema

en relació a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Ser aliens a les

questions de genere implica un no posicionament polític al respecte, es a

dir, no es creu que existeixi una problemática que obligui a actuar, sense

que aixó suposi una opinió contraria respecte a la seva realitzacíó, la

postura és mes simple, senzillament no cal. No haver introdu'rt les

desigualtats i les discríminacions per rao de genere en l'agenda

municipal no impedeix que es realitzin polítiques d'intervenció social

adrecades a la població exclosa i que en aquest grup hi puguem trobar

a col-lectius de dones.

III. Polítiques proteccionistes: les dones ho teñen mes difícil

Aquest grup está formát per aquells ajuntaments que busquen

mitjancant la realització de polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere protegir a les dones deis riscos que existeixen en la societat, Es

parteix de la consideració que el paper tradicional que han assumit les

dones en la historia ha provocat que siguin molt mes frágils davant de

certes circumstáncies, o que necessitin un sobre esforc per accedir en

l'esfera laboral, via d'accés a l'autonomia económica i personal. Aquests

ajuntaments han assumit la responsabilitat d'evitar que aquests riscos

puguin perjudicar a les dones o impedir que puguin accedir lliurament i

amb igualtat d'oportunitats en el món deis homes. No es volen canviar les

estructures, ni es considera que es tracti d'una cosa necessária, tan sois es

vol evitar que les dones tinguin mes problemes per accedir al mercat, per

conciliar la seva vida familiar i laboral o per gaudir deis seus drets,

IV. Polítiques que fomenten una major presencia de les dones per

aconseguir un nou contráete social.
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Aquest grup esta format per aquells ajuntaments que consideren

que s'ha d'elaborar un nou contráete social, í que en el fons, el que

busquen quan parlen de construir un nou contráete social és incorporar a

les dones en la vida económica i social. Per tant, el nou pacte no es

percep com una transformació de les estructures de la societat, si no que

la importancia recau en la distribució de poder entre els actors que

participen d'aquesta societat. Es pretén elaborar un nou contráete social

a partir del fet de donar mes forca a les dones, es a dir, en el moment

que la seva presencia en tots els ámbits de la nostra societat sigui

equiparable amb la presencia masculina el contráete que existeixi entre

sexes canviará. Per tant, el que aquests ajuntaments busquen amb

aqüestes polítiques és facilitar a les dones aquesta presencia.

V. Polítiques que busquen el canvi en el rol de les dones per aconseguir

un nou contráete social.

Aquest grup el formaran els ajuntaments que volen aconseguir un

nou contráete social incidint en la necessitat de l'existencia d'un canvi en

el paper que les dones juguen en la societat. En aquest cas si que es

dona importancia al fet que també es necessita un canvi en les

estructures que sostenen aquesta societat, pero en el moment de

concretar on caí actuar, aquests ajuntaments es centren en les dones. Es

considera que si s'aconsegueix un canvi en el rol jugat per les dones

s'aconseguirá aquest nou contráete social.

VI. Polítiques transversals de genere. Elaborar un nou contráete social és

cosa de tots i de totes.

Finalment, el tercer grup el formen els ajuntaments que creuen que

l'elaboració d'un nou contráete només s'aconseguirá si s'aconsegueix

implicar a tota la societat, aquest punt de partida provoca que no siguin

només les dones les que han de canviar, si no que també és necessari un

canvi en els rols masculins. El que es pretén aconseguir és introduir una

nova manera d'entendre i de mirar la realitat i que aquesta sigui

assumida encara que sigui molt a poc a poc, per tothom, tant homes

com dones.
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MODELS

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model ó

NOMBRE MUNICIPIS

2

9

8

5

13

8

Model 1: «Considerar la igualtat d'oportunitats entre sexes com un

problema polític és perillos».

La dada mes important respecte a aquesta primera idea política

és que es tracta d'una postura molt poc recolzada, el que implica que no

introduir aquesta temática en l'agenda municipal, en la gran majoria de

casos, no suposa considerar que la seva inclusió és perjudicial o negativa.

Deis 11 ajuntaments que afirmen la inexistencia d'un problema

amb relleváncia política tan sois 2 opinen que considerar que es tracta

d'un tema problemátic i sobre el que es necessária una intervenció

política des deis municipis és una mala opció perqué les seves

conseqüéncies sempre serán negatives. Es considera que actuar en

aquest ámbit implica produir desigualtats i discriminacions que

actualment ja s'han superat i que per tant, es tracta de donar un pas

endarrera en la igualtat d'oportunitats entre sexes.

Els 2 ajuntaments que situem dins del primer model corresponen a

ciutats petites (menys de 20.000 habitants), un té a CiU a l'alcaldia i és de

la provincia de Girona, mentre que l'altre té el PSC a l'alcaldia i és de la

provincia de Tarragona.

Model 2: La igualtat d'oportunitats entre sexes ja está garantida, no

existeix cap problema polític.

La majoria deis ajuntaments que manifesten que no consideren

que es tracti d'una problemática amb relleváncia política es troben dins

d'aquest segon model. La seva postura es base en la creenca que les

desigualtats deixen d'existir a partir del reconeixement formal de la

igualtat d'oportunitats entre sexes. Aquest panorama d'igualtat
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formalment garantida justifica que no s'hagi introduít la igualtat

d'oportunitats entre sexes en l'agenda municipal, fet que no impedeix,

com ja hem vist anteriorment amb mes detall, que es realítzin actuacions

adrecades a certs col-lectius de dones amb problemes especiáis, pero

aqüestes intervencions no s'adrecen a aqüestes persones peí seu sexe, o

perqué el fet de ser dones els ha causat problemes, sino que les causes

que justifiquen la intervenció son altres com el nivell económic i de

formació, que s'intenten resoldre des de les polítiques de benestar social.

Inclourem dins d'aquest segon model a 9 ajuntaments deis 45

estudiáis. Com és lógic esperar quan es tracta de consistoris que

consideren que no existeix cap problema al respecte, aquests

ajuntaments no utilitzen cap deis instruments polítics analitzats i no es

posicionen davant de la introdúcelo de la gestió transversal de genere,

excepte en dos casos, que han indos aquesta idea en el seu discurs

polític. Sí ens fixem en les característiques deis municipis d'aquests

ajuntaments comprovem com es tracta de ciutats petites, 4 amb alcaldía

del PSC i 5 de CiU, 4 de la provincia de Girona, 1 de Tarragona i 3 de

Barcelona (veure quadre A de l'annex 1).

Si observem aqüestes dades de forma conjunta podem arribar a

les següents conclusions. En les provincia de Girona i Tarragona ser una

ciutat petita pot facilitar que es consideri que les questions de desigualtat

entre sexes no siguin un problema polític, amb independencia de quin

siguí el partit polític que trobem a l'alcaldla. En aqüestes dues províncies i

creiem que també ho podríem afirmar de la provincia de Lleida, la

dimensió, es a dir, ser un municipi petit, és la variable mes important per

considerar que la igualtat entre sexes ja és una realitat. En canvi, quan es

tracta d'una ciutat petita de la provincia de Barcelona el partit que

trobem a l'alcaldía és la variable que influeix de forma mes important, ja

que tots eis consistoris que hem indos dins d'aquest model i son de la

provincia de Barcelona teñen a CiU a l'alcaldia Els ajuntaments de la

provincia de Barcelona, per tant, que teñen mes probabilitats de formar

part d'aquest segon model tindran a CiU a l'alcaldia i una dimensió

inferior ais 50.000 habitants. Com ja hem analitzat amb mes detall en

capítols anteriors, el paper jugat per la Diputació de Barcelona produeix

que ser un municipi petit sigui menys influent en aquesta provincia que en

les altres, el suport donat per la seva Oficina Técnica compensa la manca
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de persona i de recursos deis ajuntaments de ciutats petites. En els 9

casos que hem introduít en aquesta categoría tenim una excepció a

aquesta regla general, es tracta d'un ajuntament amb alcaldía del PSC i

de la provincia de Barcelona, en aquest cas, creiem que tot i l'existéncia

d'aquesta excepció no devalua la nostra afirmado, ja que es tracta d'un

cas que presenta característiques especiáis, es tracta d'un deis

ajuntaments que es posiciona favorablement a la introducció transversal

de la gestió de genere, per tant, un cas curios dins d'aquesta inexistencia

de problema amb relleváncía política. Creiem que la seva especificitat

es deu mes, a la persona que es troba a (a regidoría en el moment de

l'entrevista, que no creu amb la necessitat i coherencia del projecte, que

en el fet que es tracti d'un ajuntament que realment consideri que no es

un tema conflictiu.

Model 3. Polítiques proteccionisfes: les clones ho teñen mes difícil

Els ajuntaments que situem dins d'aquest tercer model es

caracteritzen per haver introduít dins de la seva agenda institucional

l'existéncia d'un problema de desigualtat entre persones com a

conseqüéncia del seu sexe. Aquest problema s'entén com l'existéncia de

majors dificultats per part de les dones per poder accedir í participar en

els diferents ámbits que conformen la vida en societat, el que produeix

que es defineixen aqüestes polítiques per a la igualtat d'oportunítats i de

genere amb l'objectiu de disminuir aqüestes majors dificultats. Es tracta

de polítiques adrecades a les dones perqué son elles les que ho teñen

mes difícil per poder gaudir lliurament de la seva autonomía i per teñir éxit

en aquests ámbits de mes difícil accés. Les ajudes es. centren, en la

majoria de casos, en l'ámbit laboral ¡ en incidir en la igualtat de drets,

peces que es consideren claus per garantir la igualtat d'oportunitats.

Dins d'aquest tercer model situem a 8 ajuntaments deis 45 estudiats

(Quadre B de l'annex 1). Creiem que es tracta d'un model que és molt

heterogeni perqué en ell hi trobarem tots aquells municipis que pensén

que s'ha d'actuar per assegurar la igualtat d'oportunitats. entre sexes i

que, tot i que li otorguen una categoría específica, el seu conttngut no

varia molt de les actuacions que es poden realitzar des deis programes

d'atenció a les dones que tradicionalment s'han realitzat des deis servéis

sociaís. No existeix un acord entre aquests ajuntaments sobre els

315



instruments que es consideren bons per actuar, tot i que si que podem

observar una línies generáis, mes o menys compartides, No es considera

necessária la creació d'una regidoría específica, excepte en un cas, la

resta de consistoris actúen des de les regidories de benestar social o

servéis socials, depenent de quina sigui la terminología escollida, pero en

tots els casos des de Tarea responsable de realitzar les polítiques

adrecades a aquells col-lectius amb especiáis dificultats i que mereixen

una atenció específica. Les polítiques de discriminació positiva son

l'instrument mes utilitzat per part d'aquests ajuntaments (5 casos), seguit

de la creació de plans per a la igualtat d'oportunitats (4 casos).

Finalment, i en relació ais instruments polítics observem com tampoc s'ha

apostat per la Creació de Consells municipals, ja sigui perqué es

considera que el contacte informal és suficient o perqué la seva

existencia no és necessária per treballar el tema.

Si ens centrem en les característiques d'estructura d'aquests

municipis podem destacar que tots ells continúen tenint una dimensió

reduída, només una d'aqüestes ciutats la seva poblado és superior a les

50.000 persones, pero sense superar elslOO.000 habitants, En aquest tercer

model no podem establir cap nexe causal entre el partit polític que tenim

a I'alcaldía i la provincia a la que pertany cada ciutat. Els ajuntaments

que corresponen a aquest model teñen o bé el PSC (5 casos) o CiU (3

casos) a l'alcaldia i es troben a la provincia de Barcelona (ó casos) o

Tarragona (2 casos).

Model 4. Polítiques que fomenten una major presencia de les clones per

aconseguir un nou contráete social.

Els ajuntaments que hem ínclós dins d'aquest quart model es

caracteritzen perqué consideren que no n'hi ha prou en realitzar

polítiques per ajudar o per protegir a les dones. Es considera que encara

que sempre s'hauran de realitzar actuacions adrecades a aquells

col-lectius de dones amb problemes especiáis, aqüestes configuren una

primera part del camíque s'ha de recorrer gracies a les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats, perqué sempre serán actuacions adrecades a

col-lectius específics de dones que comparteixen una certa realitat. Per

aquest motiu hauran de ser complementades per altres polítiques per a la

igualtat d'oportunitat que aniran adrecades a totes les dones i que
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buscaran incrementar la seva presencia en les diferents esteres de la

vida, sobretot en Testera laboral i pública. Aquest increment es considera

que será la via per aconseguir que, a poc a poc, es vagin produint canvis

en la nostra societat, es vagi elaborant aquest nou contráete social que

será nou perqué les dones hi estaran mes representades no perqué es

discuteixi cap deis seus fonaments.

Dins d'aquest quart model hi trobem 5 deis 45 ajuntaments

estudiats i que nosaltres hem situat durant tota la recerca dins de la

variable depenent de la recerca d'un nou contráete social (Quadre C de

l'annex 1). Es tracta d'ajuntaments de 4 ciutats petites de Barcelona amb

alcaldies de partits d'esquerra (3 amb PSC i 1 amb ICV), i d'una ciutat

mitjana (entre 100.000 i 200.000 habitants) amb alcaldía de CiU i de la

provincia de Tarragona. Aquests ajuntaments comparteixen la ¡dea de

que és necessari actuar per resoldre els problemes que dificulten l'accés

de les dones a les diferents esteres de la societat pero no existeix un

consens respecte a la necessitat d'utilitzar els Instruments que hem

estudiat afirmant en mes d'un cas, que la seva presencia no és

necessária per realitzar aqüestes polítiques per a la iguaitat d'oportunitats

i de genere. El consens mes gran el trobem quan es parla de polítiques de

discriminació positiva, es considera un deis ¡nstruments claus per

aconseguir aquesta major representado femenina en aquells ámbifs on

tradicionalment han estat infrarepresentades.

L'heterogeneitat de postures que trobem davant de qué s'opina

de la utilització deis instruments utilitzats és la següent. En primer lloc i

respecte a la creació d'una regidoría específica responsable d'aquestes

polítiques, en 2 casos s'ha optat per la seva creació i en els altres 3

s'afirma que la seva existencia no tindria sentit en l'organigrama del

consistori perqué la seva aposta és a favor de la introdúcelo de la gestió

transversal de genere. En segon lloc i en relació a l'aposta a favor d'un

Programa per a la Iguaitat d'Oportunitats, 2 ajuntaments afirmen que es

troben en procés d'elaboració, mentre els altres 3 comenten que no han

realitzat aquesta aposta, en 2 casos perqué consideren que l'instrument

no és compatible amb la idea de transversalitat que busca implementar

el consistori i el darrer perqué encara no s'ha demostrat la seva

necessitat, tot i afirmar que es tracta d'una opció que sempre es pot

utilitzar en el futur. En tercer lloc, 4 ajuntaments están realitzant polítiques
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de discriminado positiva i el que fa 5 afirma que en aquests moments no

n'utilitzea pero que si es veu la seva necessitat n'utilitzaran. Finalment i en

relació a la creació d'un Consell Municipal només 1 ajuntament té un

Consell de la Dona i 1 altre es troba en fase de disseny, els altre.3

manifesten que no calen.

Si ens centrem en la seva postura davant de la introducció de la

gestió transversal de genere, veiem com cap d'aquests ajuntaments

manifestó desconéixer aquesta nova manera d'entendre les polftiques i

tots ells afirmen haver-ho introduit en la seva filosofía política, tot i que 3

d'aquests ajuntaments es limiten a introduir-ho en el discurs i 2 ja están

actuant per convertir-no en realitat. De totes formes, hem de teñir en

compte que quan es parla d'aquesta gestió transversal de genere

s'incideix amb l'objectiu d'actuar des de diferents departaments de

l'ajuntament per aconseguir aquesta major representativitat femenina.

Per incrementar la presencia de les dones en el món públic es creu que

s'ha de treballar, sobretot, per convencer de la necessitat de canvi (3

casos), en proporcionar informado i assessorament de les dones (2),

tenint sempre present que cal lluitar contra la violencia de genere i no

oblídar la importancia del mercat en aquest procés per aconseguir un

major poder.

Model 5. Polítiques que busquen el canvi en el rol de les dones per

aconseguir un nou contráete social.

Dins d'aquest cinqué model trobem aquells ajuntaments que

consideren que les polítiques per a la igualtat d'oportunitat i de genere

busquen l'elaboració d'un nou contráete social i que aquest tan sois

s'aconseguirá si s'aconsegueix canviar e! paper que juga la dona en la

societat. En aquesta manera d'entendre les polítiques es considera que

aixó no s'aconseguirá a través d'una major presencia femenina en els

ámbits mes públics, si no que cal canviar la presencia numérica, pero

també el rol, el paper jugat per les dones en la societat i que será aquest

canvi el que comportará el posterior canvi en el rol deis homes, i per tant

l'elaboració d'un nou contráete social. És important remarcar que els

ajuntaments que teñen aquesta idea política dirigeixen les seves

polítiques a les dones i pensen en ies dones quan busquen els

mecanismes per aconseguir els canvis buscats. L'objectiu final és el canvi
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a partir de repíantejar-nos les actuáis estructures i de buscar-ne de noves

que facilitin els nous rols de genere del segle XXI, on els homes i les dones

han de poder ser subjectes amb equitat de genere.

Dins d'aquest model h¡ introdu'ím a 13 deis 45 ajuntaments

entrevistáis (Quadre D de l'annex 1). Tots ells (excepte un sol cas)

pertanyen a la provincia de Barcelona, tots ells (excepte un sol cas)

teñen un partit d'esquerra a l'alcaldla (10 ajuntaments teñen el PSC i 2 a

ICV) i tots ells (excepte un) teñen una poblado superior ais 50.000

habitants. Aqüestes dades evidencien que la dimensió combinada amb

el partit de l'alcaldia i la ubicado territorial influencia en la idea política

municipal. Hem pogut veure com els ajuntaments que situem en el model

anterior que defensa la realització de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere, pero que no posa en dubte les estructures que

configuren la nostra societat, pertanyen municipís petits (menys de 50.000

habitants) de la provincia de Barcelona i que teñen alcaldía d'esquerres

(PSC o ICV). Mentre que els ajuntaments que defensen aquest canvi en

els fonaments de la societat que creuen que s'ha de discutir sobre com

s'organitza el nou món continúen sent de la provincia de Barcelona i

tenint alcaldies de partits d'esquerra, pero la gran diferencia és que

teñen dimensions superiors ais 50.000 habitants.

Podem observar ¡'existencia d'una certa coincidencia en la seva

posició ddvant deis quatre Instruments polítics estudiats: creado d'una

regidoría específica, elaboració d'un Pía per a la Igualtat d'Oportunitats,

utilització de polítiques de discriminació positiva i creado d'un Consell

Municipal. Aquesta tendencia compartida és a favor de la seva

utilització, ja que son un máxim de 3 ajuntaments respecte a la creació

d'una regidoria específica, de 2 en la utilització de polítiques de

discriminació positiva i 1 sol cas respecte a la creació d'un Consell

Municipal que manifesten que es tracta d'instruments no necessaris o

sobre els quals es desconfía de la seva utilitat. La resta deis ajuntaments

que situem en aquest quart model o están utilitzant aquests Instruments o

afirmen que es tracta d'un projecte de futur sobre el que s'hi está

treballant, encara que la seva actualitat siguí que encara no s'estan

utilitzant.

En aquest model els ajuntaments teñen molt ciar que és necessari

utilitzar la gestió transversal de genere per aconseguír canvis en la
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societat, és l'únic mecanisme que permet que des de totes les arees

s'estigui intentant pensar en com s'ha d'actuar per aconseguir que les

dones canviín el seu paper ¡ aconseguir aquest nou món. Aquesta

claredat en l'aposta es tradueix en el fet que tots ells han realitzat

l'aposta a favor de la transversaütat de genere, en 3 casos aquesta s'ha

fet només a nivell de discurs i en els altres 10 s'está intentant que sigui una

realitat en la política municipal.

Model 6. Polítiques transversal de genere. Elaborar un nou contráete

social és cosa de tots i de totes.

En aquest sisé model hi trobem aquells ajuntaments que

consideren que parlar de polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre

sexes és parlar de polítiques de genere. Persegueixen introduir la mirada

de genere en la política i les polítiques municipals perqué es faci un nou

repartiment de papers en ia societat entre homes i dones i s'adaptin les

estructures d'aquesta societat (horaris, institucions, etc.) a aquesta nova

distribució, que será la base de l'elaboració d'un nou contráete, social.

S'afirma que parlar de polítiques de genere no vol dir parlar de polítiques

de dones o de polítiques adregades a resoldre problemes de dones, si no

que aquest canvi implica a tots i a totes i és per resoldre problemes que la

societat actual planteja en la vida de tots i totes, amb independencia del

fet que hagin estat les dones les que, tradicionalment, han assumit la

responsobiIitat d'intentar encaixar les peces d'aquest trencaclosques que

ens porten a un disseny que ja no es correspon amb el nostre dia a dia. La

recerca d'aquest nou contráete social a partir de les polítiques municipals

de genere no s'oposa al fet de que en l'actualitat certs coWectius de

dones teñen problemes específics com a conseqüéncia de la situació

concreta en la que es troben, aqüestes dones mereixen unes actuacions

especifiques que no serien própiament polítiques de genere, si no que es

tractaria de polítiques de benestar social destinades a aquells col-lectius

de dones amb especiáis problemes. Aqüestes segones mesures no

busquen aquest nou contráete social, si no que volen assegurar un mínim

de qualitat i autonomía en la vida d'aquestes dones.

Dtns d'aquesta sisé model hi podem introduir a 8 deis ajuntaments

entrevistats (Quadre E de l'annex 1), el fet distintiu mes important i que es

produeix en tots aquests casos és que ens trobem amb una aposta
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seriosa a favor de la gestió transversal de genere, filosofía que a través de

tots els instruments estudíats intentará conscienciar a la societat de la

necessitat del canvi, sent aquest la principal prioritat en la seva actuado,

fot i que en alguns casos s'afirma que també és important continuar

actuant en l'esfera laboral i en la recerca d'un increment en la

participado de les dones en la vida pública, objectius que evidencien

que, encara que es vol realitzar una aposta transversal, no s'obliden

aquells ámbits on les dones encara teñen mes dificultáis.

La posició d'aquests ajuntaments davant deis 4 instruments polítics

estudiats és molt positiva, tenim un sol cas que no ha creat una regidoría,

opció que es justifica dient que no es considera un bon instrument en la

seva aposta per la gestió transversal de genere. Tots han elaborat o están

elaborant un PIÓ. Només 2 ajuntaments manifesten no realitzar polítiques

de discriminado positiva, en un cas.perqué no es considera que sigui un

instrument compatible amb l'aposta per la transversalitat i en l'altre

perqué no es considera que sigui un bon instrument per aconseguir els

resultats buscats. Finalment, excepte un cas que no en té i un altre que

Testa dissenyant, la resta han creat un Consell Municipal.

Si ens fixem en les característiques d'aquests municipis veiem que

en aquest darrer grup tots teñen un partit d'esquerra a l'alcaldia (7 al PSC

i 1 a 1CV), sense que hi hagi cap excepció. ó son de la provincia de

Barcelona, 1 de Tarragona i 1 de Girona. I respecte a la dimensió és

interessant observar com tenim ciutats de totes les dimensions, excepte

de les mes grans. En aquest úítim model sembla que la idea política sigui

conseqüéncia d'una aposta personal de l'equip de govern o de la

persona responsable d'aquest ámbit a l'ajuntament l'únic element

determinant és que es tracti d'un partit d'esquerres, pero ni la dimensió, ni

la seva ubicació ens haurien fet afirmar que serien ajuntaments que

defensarien aquesta idea tan elaborada de polítiques de genere, tot i

que és mes fácil que es tracti d'ajuntaments ubicats a la provincia de

Barcelona, que en la resta de províncies catalanes.

CONCLUSIONS

A partit l'estudi realitzat en la part empírica de la nostra recerca

hem pogut elaborar una tipología de models de definicions de polítiques

per a la igualtat d'oportunitats i de genere. Concretament hem establert
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6 models diferents i hem distribuí! tots els municipis catalans estudiats de

mes de 20.000 habitants (excepte Barcelona) entre els diferents models.

Les diferencies mes ¡mportants que trobem entre aquests models

son en ia manera que s'entenen i es defineixen aqüestes polítiques,

perqué si ens fixem en les actuaeions realitzades, aqüestes serán molt

coincidents en alguns deis models establerts. Tot i que aixó és cert creiem

que els models continúen sent diferents perqué es persegueixen objectius

diferents i aixó condicionará el contingut i sobretot el futur d'aquestes

polítiques.

Per acabar amb el nostre estudí tan sois dir que a través de la

nostra recerca hem pogut confirmar les tres hipótesi de treball que ens

havíem plantejat a l'inici del mateix:

Hi: La dimensió, ei partit a l'alcaldia, la ubicació territorial i les relacions

intergovernamentals del municipi influeixen en la concepció política

municipal de les polítiques per a la ¡gualtat d'oportunitats i de genere.

H2: La utilització d'instruments polítics específics (regidoría responsable de

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, pía per a la

igualtat d'oportunitats, polítiques de discriminació positiva i Conseil

Municipal) no son indicadors apropiats per conéixer quina és la

concepció política de l'ajuntament. La seva utilització l'únic que ens

assegura és que es tracta d'un ajuntament que ha introduit les polítiques

per a la igualtat d'oportunitats i de genere en la seva agenda política,

sense proporcionar cap mes informado.

H3: Els ámbits que cada ajuntament considera prioritaris en la ¡ntervenció

política municipal i la seva posició davant de la introducció de la gestió

transversal de genere son indicadors apropiats per precisar la categoría

política de cada ajuntament en les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere.
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CONCLUSIONS

POLÍTIQUES MUNICIPALS DE GENERE

INSTRUMENTS I MÉTODES

L'aproximació realitzada a partir d'aquest treball de recerca a les

polítiques municipals de genere s'ha estructurat en dues grans parts, en

les que s'estudia la seva vessant teórica I la seva realitat empírica a

Catalunya, respectivament. La combinació de teoría i práctica s'ha

realitzat amb l'objectiu d'elaborar una tipología deis municipis catalans

de mes de vint mil habitants en base a quins és la seva comprensió

política de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

La primera part. de la recerca es centra en la literatura sobre els

régims de benestar, les polítiques de genere i í'ámbit municipal i el seu

estudi evidencia la necessitat de plantejar polítiques de genere com

instrument perqué l'estat del benestar doni respostes a les noves

necessitats que píantegen els canvis que les societats occldentals del

segle XXI han experimentat i que no es poden resoldre a partir de la seva

lógica fundacional. En Tactual context de repolttització de l'ámbit local

creiem que els ajuntaments ofereixen un escenari molt adequat per

poder innovar i elaborar aqüestes polítiques de genere que es

caracteritzaran per anar mes enllá de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats enteses com polítiques d'igualtat en l'accés o polítiques

d'igualtat en els resultats. Definim les polítiques de genere com aquelles

que repensen les estructures i les institucions socials perqué hi incorporin

les necessitats i les experiéncies deis homes i de les dones, tenint en

compte l'heterogene'ífat existent entre aquests homes i entre aqüestes

dones.

La segona part del treball estudia la idea política que hi ha darrera

de les polítiques municipals catalanes per a la igualtat d'oportunitats i de

genere, analitzant quins elements influeixen en aquesta categoría política

i quin és el seu grau d'influéncia. La metodología escollida per estructurar

aquesta recerca ha estat la de l'análisi de les polítiques publiques,

centrant-nos en la fase de definició deis problernes. Hem escollit aquest

moment inicial del procés d'elaboració de les polítiques publiques per

considerar que conté un alt nivell de politització, fet que provoca que ens
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proporcloni informado de gran interés per poder valorar, posteriorment,

la importancia i realitat de l'aposta que els ajuntaments reaíitzen en

aquest ámbit d'intervenció. Les possibilitats reals d'actuar dependran de

la definido que es realitzi d'aquestes polítiques i de les necessitats que

s'incloguin en la mateixa, que serán aquelles que pretenen resoldre. Per

tant, encara que es pugui considerar que l'estudi es centra en un primer

estadi de les polítiques municipals per a la igualtat d'oportunitats i de

genere, perqué no entrem a analitzar de quina manera les idees es

transformen en realttat, es a dir, com s'implementen, creiem que s'estudia

el que podríem denominar l'esséncia de les mateixes i que per tant ens

permet elaborar una diagnosi en profunditat de la situado existent a

Catalunya en l'ámblt municipal en relació a les polítiques de genere i a

les possibilitats reals d'intervenció.

Hem apostat per iniciar la nostra recerca a través de l'estudi de la

teoria existent perqué considerem essencial fonamentar teóricament la

necessitat, la utilitat i l'oportunitat de les polítiques de genere en

l'actualitat, en termes generáis, i concretament en l'ámbit local cátala.

Estudiar l'ámplia literatura existent ens ha permés establir un guió dar de

la nostra recerca, concretant per un costat, qué entenem per polítiques

de genere i per l'altre, perqué creiem que s'han d'incloure en l'agenda

política municipal. Hem de teñir en compte que l'estudi teóríc realitzat

está adrecat a l'elaboració de l'estudi empíric que és la gran aportado

del nostre treball de tesi, com ja vam argumentar en la introducció del

mateix.

• De la mateixa manera, en la introducció vam explicar que la

nostra recerca persegueix contribuir, a nivell teóric i empíric, al

coneixement i a la millora de la política i les polítiques publiques

municipals catalanes d'igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere

elaborant una tipología deis ajuntaments catalans en base a la seva

definido d'aquestes polítiques. Objectiu que hem intentat assolir a través

de la tipología presentada en el capítol anterior i argumentada en els

capítols 5, ó, 7 i 8. Som conscients de l'existéncia de molts aspectes que

podem considerar que també influeixen en aquesta tipología, es a dir, en

les polítiques publiques municipals estudiades, pero peí fet que tot estudi

implica una seiecció previa de variables que configurin les nostres

hipótesis, aquests aspectes que podríem considerar influents, com podria
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ser la composició per sexes deis órgans de govera els grups de pressió

existents en la poblado, etc. es deixaran per un estudi posterior que pugui

completar la recerca en aquest moment realitzada i que ens proporciona

una tipología fonamentada i explicativa de la realitat catalana.

LA UTILITAT DE LES PERSPECTIVES TEÓRIQUES. FONAMENTS DEL NOSTRE ESTUDI

1. És necessari redefinir els régims de benestar

Les transformacions experimentades per l'Estat del benestar en

I'economía l'ocupació, les unitats i les relacions familiars i en

l'organització i la participado social i comunitaria, com a conseqüéncia

deis canvis produits en la nostra societat ens sitúen en un nou escenari. La

seva major diversitat i heterogeneitat evidencia l'exlsténcla de nous eixos

de desigualtat. L'Estat del benestar si vol mantentr el seu paper de garant

de la igualtat social ha d'adaptar el seu objectiu a una nova percepció

d'aquesta realitat. Aquest canvi produeix que introduim dins de la

categoría de riscos socíals a riscos que en altres contextos es podien

considerar merament individuáis, es tracta d'incloure en l'agenda

governamental necessitats no inscrites en la lógica fundacional de l'estat

del benestar.

Entenem els régims de polítiques socíals com les relacions

sistemátiques que s'estableixen entre l'Estat i les estructures socials de

conflicte, domini i acomodació existents en la societat. Será essenciaí per

determinar el contingut d'aquest benestar decidir quines institucions es

teñen en compte en el disseny d'aquestes polítiques i en la seva

concreció és de gran importancia estudiar quina ha estat la seva

adaptació ais canvis experimentats per la nostra societat,

2. La dimensió de genere deis régims de benestar

En primer lloc, el nostre estudi s'interessa específicament en com

afecten totes aqüestes transformacions en la vida i en el nivell de

benestar deis homes i de les dones protagonistes de la societat del S. XXI.

Per aquest motiu destaquem la transgressio per part de les dones del que

es podría considerar el seu rol tradicional com un factor important en

aquest canvi i que s'ha de teñir en compte en el nou disseny deis régims

325



de benestar. Una de les conseqüéncies immediates és la fallida de la

famíiia tradicional i de l'equiíibri que la seva existencia suposava en les

relacions entre el mercat i i'estat, base sobre la que es sustentava l'Estat

del benestar tradicional. Ens trobem davant de la transformado de les

formes de vida tradicional que ens porten a noves formes d'organització

social i personal.

En segon lloc, la nostra análisí es construeix sobre l'aflrmació que

els Estats i les seves actuacions han influenciat a les relacions de genere,

de la mateixa manera que les polítiques publiques i els Estats han sofert

canvis a causa de les relacions de genere existents en una determinada

societat i que es poden considerar, en part i conseqüentment com

productes estatals. Entenent per relacions de genere la definido cultural

que es realitza del comportament que s'atribuelx a cada un deis sexes.

Aquesta concepcio cultural no nega les diferencies biologiques que hi ha

entre sexes, aqüestes sempre existirán, pero les considerem menys útils per

entendre l'experiéncia histórica de la societat del que ho és el significat

que tradicionalment s'ha donat a alió que s'ha considerat masculf i

femení i que per aculturació conscient o inconscient s'ha assumit com a

natural dins de la nostra societat.

3. És essencial treure a la familia de l'ombra del mercat

En els estudis tradicionals deis régims de benestar s'ha donat un

pes molt important al paper jugat peí procés d'industrialització i de

modernització, a les contradiccions ¡nherents al capitalismo i al paper

jugat per I'estat en l'equiíibri entre igualtat social i llibertat económica. La

institució que es considera clau en aquest organigrama és el mercat

laboral, al que se li atorga una posició privilegiada, la relació que

s'estableix entre aquest i I'estat configurará el contingut deis diferents

régims de benestar. Les desigualtats que s'intenten disminuir a través de

ía intervenció de i'Estat i de l'atorgament de drets socials son aquelles

relacionades amb les diferencies de classe, es a dir, l'Estat intervé per

corregir les desigualtats que genera el sistema económic capitalista i per

permetre la reproducció social fora deis límits del mercat, pero s'oblida

de les altres desigualtats que també existeixen en la nostra societat de

genere, de raca, d'étnia, etc,
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Les teories tradicionals es centren, quasi exclusivament, en les

relacions del mercat capitalista que condicionen ('estructura de

l'ocupació i el desenvolupament i el contingut deis drets socials. Aquest

plantejament oblida que els homes i les dones no s'han relacionat de la

mateixa manera amb el mercat i que aixó suposa que existeixi una

dinámica masculina i femenina que influencia en la formado deis

problemes socials i que es veu afectada per l'actuació pública. Les

experiéncies de classe, base de les análisis, han estat configurades

centrant-se en les trajectóries vitáis deis homes, i oblidant que les

trajectóries de les dones han estat diferents.

Estem totalment d'acord amb la necessitat, evidenciada per la

literatura feminista, de coi-locar a la familia en un iloc central en la

definició de l'Estat del benestar i en el procés d'elaboració de polítiques;

evidenciar que les polítiques no afecten de la mateixa manera ais homes

i a les dones, ressaltant la dimensió de genere que existeix en el concepte

de ciutadania; i recalcar la importancia de les xarxes informáis de cura

peí sosteniment de l'Estat del benestar i la seva invisibilifat en les teories

tradicionals. Es tracta de fer visibles, es a dir, introduir en els estudis, les

dones i aquella part de la realitat que ha estat, tradicionalment, l'ámbit

de la seva responsabilitat.

4. Les relacions de genere son una font de desigualtat

Introduir les relacions de genere en els estudis de benestar

evidencia que el genere és una font de desigualtats en els drets de

ciutadania i en la propia concepció de les obligacions publiques socials.

Quan acceptem que les relacions de genere condicionen al model de

régim de benestar existent estem obligats a introduir en quaisevoi análisi

de l'Estat del benestar i al mateix nivell de la provisió pública de benestar

(actuació de l'Estat) i la provisió privada existent (familia i comunitat). La

importancia de les institucions que utilitzem per definir els régims de

benestar recau en que aqüestes determinen quines necessitats humanes

reben la categoría de dret social i quins re.quisits son necessaris per poder

ser titular d'aquests drets, al mateix temps que configuren quines realitats

s'acaben convertint en problemes que teñen relleváncia pública.

Una estructura de genere aplicable a l'Estat del benestar ha de ser

aplicable al tractament i a 1'experiéncia, al mateix temps, deis homes i de
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les dones ¡ al rol de l'Estat en la construcció deis accessos deis homes i de

les dones ais recursos, que poden situar-se en qualsevol lloc del sistema

social. En el moment que les desigualtats de genere deban de ser un

problema moral per convertir-se en un problema polític, l'Estat quedará

legitimat per intervenir i s'hauran tret les relacions de genere, les jerarquies

de genere ¡ les desigualtats de genere de l'ombra del mercat. El nucli

essencial de les polítiques de genere será el contingut de les relacions

que s'estableixen entre l'Estat, el mercat, la familia i la societat civil. Es

tracta de ser conscient que el treball remunerat necessita un sistema de

suport que s'ocupi del treball doméstic-familiar. Els models clássics de

benestar s'han dissenyat sense qüestionar aquesta realitat i per tant sense

formular ¡niciatives d'igualtat. També hem de teñir present que

l'existéncia de canvis en el model familiar no és condició suficient per

aconseguir una situació d'igualtat; aquests han d'anar acompanyats

d'un replantejament en la participado en el món laboral i en els treballs

de cura i doméstics no retribuíts per part tant deis homes com de les

dones, i de la valoració que es realitza de les diferents esferes que

conviuen peí funcionament de la nostra societat.

5. El canvi no será possible sense polítiques de genere

En el moment que les dones van comencar a accedir al mercat

de treball, a formar-se académicament i professionalment a decidir

sobre la seva maternitat i a gaudir del sexe es van comencar a

transgredir els rols de genere. Els canvis han estat molts i molt importants,

pero encara queda molta feina a fer. La introdúcelo de la dona en el

mercat laboral no ha suposat la introdúcelo de l'home en l'esfera

reproductiva en els mateixos nivells, a mes, encara es valora molt mes tot

alió relacionat amb el món de la producció que els aspectes relacionáis

amb l'esfera reproductiva i aquesta valoració influeix en el contingut i en

la vía d'accés ais drets socials.

A pesar deis canvis experimentáis en els papers desenvolupats per

ambdós sexes en la societat actual encara no podem parlar d'equitat de

genere entesa com la prevenció de la pobresa i de la dependencia

explotable, la igualtat de genere en els ingressos, en l'oci i en el respecte,

la promoció de la participació de les dones conjuntament amb els homes

en totes les árees de la vida social, i la reconstrucció de les institucions
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androcéntriques (FRASER). I aquesta ímpossibilitat es deu al fet que les

actuacions polítiques realitzades fins ara s'han centrat, principalment en

convertir a les dones en actors públics i visibles del món masculí, pero no

s'ha entrat a discutir la base, 'masculina' d'aquestes institucions. El

problema es troba en que la nostra estructura social encara es recolza en

una jerarquía de genere.

Podem diferenciar tres tipus de polítiques per a la jgualtat

d'oportunitats entre homes i dones: polítiques d'igualtat de tráete,

polítiques d'igualtat en els resultats (d'acció positiva) i polítiques

transversals de genere. Les primeres busquen la creació i el reforcament

de la igualtat formal entre les dones i els homes. Les segones volen passar

de la igualtat en l'accés a la creació de condicions que afavoreixin

aconseguir una igualtat en els resultats, son polítiques finalistes que

busquen objectius quantitatius. I finalment, les terceres es basen en la

política de la diferencia, que reconeix l'androcentrisme de les

organitzacions i busquen el seu canvi.

Avui en dia per transformar la nostra societat i garantir l'equitat de

genere cal actuar sobre les relacions de genere que es caracteritzea

principalment, per ser socialment construídes. Creiem que el mecanisme

son les polítiques transversals de genere (Gender Mainstreaming) enteses

com un instrument per redefinir les institucions polítiques i socials existents i

no tan sois per introduir la mirada de genere en les polítiques que ja

s'estan realitzant, es a dir, no ens podem limitar a fer una simple

integració del/genere' en les polítiques publiques si el nostre objectiu és

anar mes enllá d'introduir les dones en el lmón deis homes'. Es tracto

d'una redistribució del poder en la societat, tenint en compte que

aquesta no només produeix un canvi en els receptors del poder, si no en

les própies fonts d'aquest poder, que no s'haurien de centrar només en el

mercat laboral.

6. La idoneítat de l'ámbit local per realitzar polítiques de genere.

L'evidéncia que l'equitat de genere no existeix i que les dones

están resolent, en un gran nombre de casos, la manca de respostes

mitjancant una doble presencia en el món productiu i reproductiu ha

provocat l'aparició de noves necessitats i l'exigéncia de respostes ais

nostres órgans de govern.
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El context de globalització en que ens trobem ha conduít a la

repolitització de í'ámbit local. Podem parlar d'un salí qualitatiu en el

procés de empowerment polííic local des de la doble perspectiva de

l'enfortiment d'agendes i del desenvolupament de rols estratégics. Els

ajuntaments s'han converíit, mes que mal en els responsables de la

quoíidianeitat i en la seva recerca de respostes creiem que és

imprescindible introduir la mirada de genere, es a dir, han de teñir en

compte que la societat está formada per homes i per dones i que les

seves necessitats o les seves experiéncies no sempre son coincídents, fet

que provoca que una determinada decisió no produeixi els mateixos

efectes en els diferents col-lectius d'homes i de dones, sense oblidar, en

tot aquest procés, l'heterogeneítat existent en els mateixos. La proximitat

a la ciutadania inherent a tot poder local és un avantatge que facilita un

coneixement mes detallat d'aquestes percepcions i necessitats, per

utilítzar-la en aquesta direcció només cal un element previ, l'existéncia de

voluntat política. A mes, el fet de tractar-se de governs que actúen sobre

un ámbit territorial i una poblado no excessivament gran facilita

l'existéncia d'una major creativitat i originalitat en les seves respostes,

sempre que existeixi la valentía política necessária.

Els municipis catalans en base al principi de competencia general

son competents sobre totes aquelles matéries que les autoritats locáis

consideren d'interés per la seva ciutadania i la seva realització no estigui

prohibida per la llei. Si a aquesta llibertat hi sumem el carácter

representatiu de les corporacions municipals reforcem l'evident dimensió

política de l'autonomia local, en conseqüéncia, les corporacions locáis

están investides de legitimitat democrática que permet imprimir en la

seva gestió una orientació política propia. Aquesta llibertat política es veu

reduída a l'hora de transformar-se en polítiques concretes per una clara

limitació a nivell de recursos. Pero aquesta limitació no influeix en la

concepció política deis problemes, es a dir, introduir la gestió transversal

de genere en la política i les polítiques municipals no suposa un increment

pressupostari, es tracta tan sois d'apostar per una nova mirada política.

Per aquest motiu el nostre estudi s'ha centrat en la concepció política, la

definició política que es realitza de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats t de genere, perqué la seva existencia depén en

exclusivitat de la voluntat política municipal i d'ella depén que s'acabin
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buscant recursos per realitzar actuacions, pero el tipus d'intervencions

que finalment es pugin implementar serán conseqüéncia de l'entesa

ideológica que els municipis realitzin de les politiques de genere.

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA IDEA POLÍTICA EXISTENT DARRERA DE LES POLÍTIQUES PER A

LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DE GENERE

L'objectiu perseguit en el nostre estudi empíric, segona part del

treball de tesi ha estat elaborar una tipología de municipis en base a la

seva comprensíó política de les polÍtiques per a la igualtat d'oportunitats i

de genere. Seguint l'estructura plantejada en el capítol 5, la recerca ha

valorat la influencia jugada pels diferents factors que creiem previament

que podien condicionar aquesta concepció política municipal (variables

independents) sobre Ja categoría política defensada pels consistoris

estudiats en relació a les politiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere (variables dependents: inexistencia de problema polític, polÍtiques

proteccionistes, recerca d'un nou contráete social), i les conclusions han

estat les següents:

1. La dimensió del municipi

La dimensió del municipi influeix en la concepció política que

l'ajuntament té en relació a les polÍtiques per a la igualtat d'oportunitats i

de genere, tot i que no de forma determinan! ja que trobem nombroses

excepcions en tots els casos.

Els municipis mes petits presenten una tendencia molt mes gran a

no realitzar polÍtiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere o a

elaborar-ne seguint una visió proteccionista de les mateixes. Mentre, per

contra, els municipis amb dimensions mes grans teñen una major

tendencia a apostar per la realització d'aquestes polÍtiques i entendre

que es tracta de mesures que busquen un nou contráete social.

Tots els municipis que afirmen la inexistencia d'un problema polític i

que, per tant, mai han introdurt el tema de l'existéncia de desigualtats i

de discriminacions entre els sexes en la seva agenda institucional son

petits (entre els 20.000 i els 50.000 habitants), tot i que ser petit no equival

a ser alié a les qüestions de genere, Ser un municipi major de 50.000
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habitants és garantía de que s'está realitzant alguna política al respecte,

tot i que pot ser a nivell purament assistencial, Son majoritáriament petits

els municipís que entenen les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i

de genere com a polítiques proteccionistes. La diversitat de dimensions és

molt major quan entrem en la idea política de la recerca d'un nou

contráete social ja que dins d'aquesta categoría hi trobem munícípis de

totes les dimensions estudiades, des deis mes petits ais mes grans.

2. Partit política a 1'alcaldia

La presencia de CiU o del PSC a l'alcaldia d'un ajuntament no és

una dada que interpretada de forma aillada ens permeti conéixer quina

és la idea , política municipal de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere. Tan sois en el cas deis ajuntaments amb IC-V a

l'alcaldia trobem una posició uniforme i es tracta de l'aposta per la

recerca d'un nou contráete social a través d'aquestes polítiques.

La tendencia mes important entre els ajuntaments amb alcaldía

de CiU és considerar que no es tracta d'un problema amb relleváncia

política, opció que va seguida d'una visió proteccionista de les polítiques

per a la igualtat d'oportunitats i de genere..En els ajuntaments socialistes

la tendencia predominant és considerar-les com un instrument per

elaborar un nou contráete social.

3. Ubicació territorial

La ubicació territorial influeix en l'aposta política municipal. Ser de

la provincia de Barcelona és un indicador, per un percentatge molt

elevat deis seus municipis, d'haver realitzat una aposta a favor de les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere. En canvi, ser de la

provincia de Girona será un indicador, per un percentatge encara mes

gran deis seus municipis, de ser alié a la problemática de la desigualtat

de genere. Finalment ser de la provincia de Tarragona no ens

proporciona cap mena d'informació sobre la idea política de

l'ajuntannent i les dades de la provincia de Lleida (tenim un sol cas) no

son indicatives de la tendencia existent en la zona.
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4. Relacions intergovernamentals

RELACIONS ENTRE DIFERENJS AJUNTAMENTS. L'existéncia de relacions entre

ajuntaments en aquest ámblt d'intervenció política és un indicador de

que es traca d'un tema que preocupa ais ajuntaments implicats, sense

proporcionar-nos mes informació al respecte. Aquells municipis que

defensen la inexistencia d'un problema polític en aquest ámbit son els

que majorítáriament manifesten que no hi ha. contacte amb altres

municipis, mentre que aquells que realitzen polítíques proteccionistes i els

que busquen la reaíització d'un nou contráete social afirmen que

existeixen relacions per aquest tema, podent ser aqüestes esporádiques o

regulars, depenént del cas concret. Els contactes que s'estableixen entre

diferents consistoris son sobretot de dos tipus. per la transmissió

d'informació i d'experiéncies i la realització conjunta de projectes; sent el

traspás d'informació l'opció que mes es realitza, sense que en aquest cas

jugui un paper important diferenciador la categoría política en que hem

situat l'ajuntament, en totes les categories es produeix principalment

traspás d'informació.

RELACIONS AMB LES DIPUTACIONS PROviNciALS. La majoria deis

ajuntaments que realitzen polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere manifesten teñir algún tipus de contacte amb la Diputació

Provincial de la provincia de Barcelona, amb independencia de la seva

ubicado territoritorial. Aquest contacte no es realitza amb les altres

Diputacions Provincials existents a Catalunya. El recolzament que la

Diputació de Barcelona realitza influeix de forma positiva en la categoría

política municipal i explica en gran mesura per qué municipis petits de la

provincia de Barcelona han iniciat a realitzar aqüestes polítiques i s'han

introduit en aquesta aposta municipal.

INSTITUT CÁTALA DE LA DONA I INSTITUTO DE LA MUJER. L'existéncia de

contactes amb I'ICD i amb I'IM no és un indicador rellevant de la idea

política deis ajuntaments en les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i

de genere.

5. La creació d'una regidoría específica

Teñir una regidoría específica responsable de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere és un indicador de l'aposta per un nou
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contráete social a partir de les polítiques per a la ¡gualtat d'oportunitats i

de genere. Aquesta constatació no implica que la no creació d'una

regidoría específica equivalgui a no realitzar aqüestes polítiques o a

defensor una idea proteccionista de les mateixes.

DIMENSIÓ DEL MUNiciPi, Els mes petits i els mes grans son els que es

mostren menys favorables a la seva creació, tot i que s'utilitzin

justificacions molt diferents.

PARTIT POÜTIC A L'ALCALDIA. Existeix una probabilitat bastant gran que

els ajuntaments amb alcaldía de CiU no crein regidories i que els

ajuntaments amb alcaldía d'ICV realitzin aquesta aposta. Els ajuntaments

socialistes es reparteixen proporcionalment entre ambdues opcions.

UBICACIÓ TERRITORIAL Aquesta variable no ens proporciona

informado rellevant, perqué tot i que ser de la provincia de Barcelona

facilita realitzar aquesta aposta (és on es concentren la majoria de

municipis que han realitzat aquesta opció) no és un indicador gens

determinant (també és on es concentren la majoria que no l'han

realitzat).

6. Elaboració d'un Pía per a la ¡gualtat d'oportunitats entre sexes (PIÓ)

L'existéncia d'un PIÓ és un indicador de que es tracta d'un

ajuntament que ha introdurt aqüestes polítiques en la seva agenda, sense

que serveixí per precisar la idea política que hi ha al darrera podem

afirmar que la tendencia majoritaria és la defensa d'elaboració d'un nou

contráete social. La no elaboració d'un PIÓ no equival, pero, a ser alié a

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

LA DIMENSIÓ DE LA POBLACIÓ I LA UBICACIÓ TERRITORIAL influeixen a l'hora

de determinar que un municipi realitzi un Pía. Son pocs ajuntaments petits

els que han apostat per aquest instrument polític, amb independencia

del color polític que tingui l'alcaldia. I ser de la provincia de Barcelona

facilita que es realitzi un PÍO. La majoria deis ajuntaments que han

realitzat l'aposta tot i ser petits es troben a la provincia de Barcelona.

PARTIT POLÍTIC QUE TÉ L'ALCALDIA. NO és un factor molt influent, encara

que existeix una tendencia mes favorable per part deis ajuntaments amb

alcaldía del PSC, seguits deis d'ICV en fronf ais de CiU-a la realització d'un

PIÓ.
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7. La utilització de polítiques de discriminació positiva

La utilització d'aquestes polítiques no és determinant en la

concepció política defensada. La seva presencia és un indicador de que

es tracta d'un ajuntament que ha introduit les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere en la seva agenda municipal sense poder

precisar amb mes detall quina será la idea política defensada. La no

utilització de polítiques de discriminació positiva no indica, pero, ser alié a

les desigualtats de genere o teñir una visió assistencialista d'aquestes

polítiques.

LA DIMENSIÓ DE LA POBLACIÓ. Encara que sembla possible afirmar una

certa influencia dé la dimensió hem pogut comprovar com aquesta és,

en certs casos, discutible i sobretot, no és determinant de l'opció que

realitza el municipi.

PARTIT QUE TÉ L'ALCALDIA. NO es pot establir cap refació causal entre

partit polític i la utilització de polítiques de discriminació positiva; fot i que

es pot afirmar l'existéncia d'una predisposició deis ajuntaments amb

alcaldía socialista i d'ICV a favor de la seva utilització i deis que teñen

alcaidía convergent en contra.

UBICACIÓ TERRITORIAL Ser de la provincia de Barcelona facilita, tot i

que no és un indicador ciar que s'utilitzin aqüestes polítiques. La proporció

deis municipis de la provincia de Barcelona que realitzen aquest tipus de

polítiques és.molt major que la que trobem en les altres províncies.

8. Creació d'un Consell Municipal

Lâ  creació d'un Consell Municipal de la dona o de polítiques

d'igualtat és un indicador de que es tracta d'un ajuntament que ha

inclós en la seva agenda les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de

genere, sent major la probabilitat de que es tracti d'un consistori que

defensa la idea de la recerca d'un nou contráete social. La inexistencia

d'un Consell, pero, no equival a no valorar o potenciar per part deis

ajuntaments la participació ciutadana o que es traci d'un consistori alié a

les desigualtats de genere.

LA DIMENSIÓ DEL MUNICIPI juga un paper quasi insignificant, es a dir, no

influeix de forma determinant sobre l'opció.
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PARTIT POLÍTIC QUE TÉ L'ALCALDIA. Teñir un partit d'esquerres facilita que

s'aposti per la creació d'un Consell Municipal, influencíant de forma molt

important en la decisió la vida associativa de la ciutat. Els ajuntaments

que teñen una alcaldía socialista están mes oberts i és mes fácil que creín

aquests mecanismes de participado ciutadana en aquest ámbit

d'intervenció política-.

UBICACIÓ TERRITORIAL Els municipis de la provincia de Barcelona

presenten majors probabilitats d'apostdr per la creació d'un Consell, que

els existents en les altres provínoles catalanes.

9. Priorització de les actuacions

Per un costat observem com els ámbits que es consideren prioritaris

diferencien de forma bastant important els ajuntaments que defineixen

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere com instruments

per elaborar un nou contráete social i la resta de postures. Per un altre

costat podem observar com encara que no existeix coincidencia en els

objectius, si que s'estabteixen els mateixos ámbits d'actuació prioritaria

entre aquells ajuntaments que defensen la inexistencia d'un problema i

aquells altres que defensen una visió proteccionista d'aquestes polítiques.

La prioritat que estableix la diferencia entre els ajuntaments que teñen

una visió mes proteccionista d'aquells que aposten per unes intervencions

mes assistencialistes és la 'conscienciació i sensibilització'. Les dues grans

apostes compartides pels ajuntaments aliens a les desigualtats de genere

i els que defensen una visió proteccionista també son argumentades per

alguns deis ajuntaments que hem situat dins de la tercera categoria

política i son les actuacions adrecades a combatre el problema de la

violencia doméstica i relaciones amb l'ámblt laboral, incidint en la

importancia de facilitar i garantir Centrada i el manteniment de les dones

en el mercat laboral com estrategia per evitar situacions de

desavantatge i tenint consciéncia que calen mecanismes que ajudin a la

conciliació mercat-família per ajudar a les dones en aquesta dualitat.

10. La introdúcelo de la gestió transversal de genere en les polítiques

municipals.
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La posició defensada pels ajuntaments davant de la gestió

transversal de genere és un indicador important per entendre la seva

idea política de les politiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere.

Realitzar actuacions per assegurar o facilitar la implementacio d'aquesta

gestió transversal de genere evidencia que es tracta d'un consistori que

defensa una idea desenvolupada de polítiques de genere (recerca d'un

nou contráete social). Limitar-se a introduir la transversalitat de genere en

el discurs, sense que s'hagi establert ni cap mecanisme ni cap actuació

adrecada a la seva implementacio, és indicatiu que ens trobem davant

d'un ajuntament que ha indos dins de la seva agenda municipal les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere, pero sense que

puguem assegurar que la seva aposta vagi mes enllá de protegir o

facilitar a íes dones l'accés en el món deis homes. Finalment, no haver

introduít o ser alié a la gestió transversal de genere implica, en un

percentatge molt elevat deis casos estudiats, ser també alié a les

desigualtats de genere I a les polítiques per a la igualtat d'oportunitats

entre sexes i de genere.

TIPOLOGÍA DE MUNICIPIS SEGONS LA SEVA DEFINICIO DE LES POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT

D'OPORTUNITATS I DE GENERE

El resultat de l'estudi de totes les variables independents

plantejades i deis arguments utilitzats pels diferents ajuntaments per

justificar en cada cas la seva opció ha estat l'elaboració d'una tipología

que consta de 6 models tipus de definicions de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats i de genere.

Model 1: Considerar la igualtat d'oportunitats entre sexes com un

problema polític és perillos.

Model recolzat per aquells ajuntaments que consideren que

actualment no existeix una problemática relacionada amb la desigualtat

de genere i que la seva introducció en l'agenda municipal comportaría

conseqüéncies negatives. Aquest convenciment no implica que no es

puguin realitzar polítiques d'assisténcia social adrecades a la població

amb problemes d'exclusió ¡ que aquesta puguí estar composta per

homes i per dones.
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Postura recolzada per 2 consistoris que tan sois coincideixen en la

seva dimensió, es tracta de dues ciutats petites.

Model 2: La igualtat d'oportunitats entre sexes ja está garantida, no

existeix cap problema polític.

Aquesta segona concepció política parteix del convenciment que

no es pot considerar que existeixi un problema amb relleváncia política

relacionat amb la igualtat d'oportunitats entre sexes. Hem de teñir

present que no introduir aquesta temática en l'agenda municipal no

impedeix que es realitzin polítiques d'intervenció social adrecades a la

poblado exclosa i que en aquest grup hi puguem trobar a coUectius de

dones.

Postura recolzada per 9 ajuntaments de ciutats petites, sense

coincidencia en eis partits polítics a l'alcaldia i en la seva ubicado

territorial. De totes formes podem observar que si es tracta d'ün

ajuntament de la provincia de Barcelona será major la probabilitat de

trobar-se díns d'aquest segon model si es té a CiU a l'alcaldia, sent menys

¡mportant el partit de govern en les altres províncies catalanes, on la

dimensió influeix de forma mes imporfant.

Model 3: Polftiques proteccionistes: les dones ho teñen mes difícil.

Aquest tercer model está format per aquells ajuntaments que

busquen mitjancant la realització de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere protegir a les dones deis riscos que existeixen

en la societat. No es volen canviar les estructures, ni es considera que es

tracti d'una cosa necessária, tan sois es vol evitar que les dones tinguin

mes problemes per accedir al mercat, per conciliar la seva vida familiar i

laboral o per gaudir deis seus drets.

Dins d'aquest tercer model hi situem a 8 ajuntaments. És un grup

molt heterogeni format per aquells municipis que pensen que s'ha

d'actuar per assegurar la igualtat d'oportunitats entre sexes i que, tot i

que li otorguen una categoría específica, el seu contingut no varia molt

de les actuacions que es poden realitzar des deis programes d'atenció a

les dones que tradicionalment s'han realitzat des deis servéis socials. No

existeix un acord entre aquests ajuntaments sobre els instruments que es
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consideren bons per actuar, tot I que si que podem observar una línies

generáis, mes o menys compartides. No es considera necessária la

creació d'una regidoría específica. Les polítiques de discriminació

positiva son l'instrument mes utilitzat, seguit de la creació de plans per a la

igualtat d'oportunitats i no s'ha apostat per la creació de Conselís

municipals.

Es tracto d'ajuntaments básicament de munictpis petits

heterogenis en els partits que teñen a l'alcaldia i respecte a la seva

ubicado territorial.

Model 4: Polítiques que fomenten una major presencia de les dones per

aconseguir un nou contráete social.

La idea política defensada en aquest quart model considera que

les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere han d'aconseguir

elaborar un nou contráete social i que aquest s'aconseguirá mitjancant

la massiva introducció de les dones en la vida económica i social.

S'afirma que és insuficient realitzar polítiques amb l'objectiu d'ajudar o

protegir a les dones, tot i que s'accepta que es continuín realitzant

poiítiques adrecades a aquells col-lectius de dones amb problemes

especiáis.

Idea política recolzada per 5 ajuntaments. No existeix una

homogeneítat en les seves posicions respecte a la valoracio deis diferents

instruments polítics estudiats, l'únic punt compartit és a favor de les

polítiques de discriminació positiva perqué es considera l'instrument clau

per aconseguir una major representacio femenina en aquells ámbits en

que els dones es troben infrarepresentades. També existeix un important

consens a favor de la necessitat d'actuar des de fots els ámbits, es a dir,

d'introduir la gestió transversal de genere en la política municipal.

Es tracta d'ajuntaments de 4 ciutats petites-de Barcelona amb

alcaldies de partits d'esquerra (3 amb PSC i 1 amb ICV), i d'una ciutat

mitjana (entre 100.000 i 200.000 habitants) amb alcaldía de CiU i de la1

provincia de Tarragona.

Model 5: Polítiques que busquen el canvi en el rol de les dones per

aconseguir un nou contráete social.
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La idea política que h¡ ha darrera d'aquest cinqué model

considera que les polítiques per a la igualtat d'oportunitats i de genere

busquen un nou contráete sociaí i que per aconseguir-lo cal canviar el

paper que les dones juguen en la societat. S'afirma que eí canvi en les

estructures és un deis objectius que ha d'inspirar les actuacions polítiques

que s'adrecaran, quasi exclusivament a les dones.

Aquesta concepció és defensada per 13 qjuntaments que

manifesten una posició favorable a la utllització deis diferents instruments

polítics estudiats i comparteixen la necessitat d'implementar la gestíó

transversal de genere dins de la política municipal, tot i que encara

alguns casos (minoría) s'han limitat a introduir aquesta aposta en el seu

discurspolític.

Podem afirmar que aquests ajuntaments es caractericen per ser

de la provincia de Barcelona, teñir un partit d'esquerres a ¡'alcaldía i teñir

una població superior ais 50.000 habitants.

Model ó: Polítiques transversal de genere. Elaborar un nou contráete

social és cosa de tots i de totes.

La idea política existent darrera de les polítiques per a la igualtat

d'oportunitats i de genere defensada per aquest sisé model es base en la

recerca d'un nou contráete social a partir del canvi en els rols jugats per

les dones i els homes en la nostra societat. Es considera que el contráete

social és cosa de tots i de totes i per tant depén de la participado de

tothom perqué es pugui assolir l'objectiu perseguit, es a dir, introduir la

mirada de genere en la política i en les polítiques municipals.

La característica mes ímportant que comparteixen els 8

ajuntaments que es troben en aquest sisé model és que han realitzat una

aposta seriosa a favor de la gestió transversal de genere, filosofía que a

través de tots els instruments estudiats intentará conscienciar a la societat

de la necessitat del canvi. Afirmado que no vol dir que tots aquests

ajuntaments utilitzin aquests instruments, ja que mes d'un cas es justifica la

seva no utilitzacio per l'aposta que es realitza de la transversalitat.

Tots els ajuntaments teñen un partit d'esquerres a l'alcaldla,

majoritáriament son de la provincia de Barcelona, en aquest últim model

no es produeix la concentració territorial existent en els models anteriors i
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existeix una gran diversitat respecte a la dimensio d'aquestes ciutats. La

diversitat existent ens fa concloure que un partit d'esquerres, amb

independencia de les facilitats que la seva ubicació territorial i la seva

dimensio li puguin proporcionar, pot fer una aposta seriosa a favor de les

polítiques de genere, només necessita un prerequisit creure en la seva

possibilitat i oportunitat.

341



APENDIX 1

CONSIDERACIONS REFERENTS AL MÉTODE

LES ENTREVISTES

En el moment de triar a les persones que es volien entrevistar vam optar

perqué fossin els/les regidors/es deis ajuntaments estudiats que tinguessin

alguna competencia en la materia de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats entre sexes i de genere315. La principal rao d'aquesta

primera tria va ser conseqüéncia directa del nostre objecte d'estudi i de

l'objectiu perseguit amb aquesta recerca, com que el que ens

interessava estudiar era la idea política que cada ajuntament té sobre

aqüestes polítiques vam creure convenient centrar-nos en les persones

que en fossin les responsables polítiques, descartant la possibllitat

d'entrevistar els responsables técnics, al considerar que el seu ámbit de

treball i, sobretot, el seu paper en la presa de decísió política és totalment

subsidian i derivat de les idees polítiques que siguin defensades peí

regidor/a. En alguns casos la persona responsable de l'ámbit técnic va

ser present a ¡'entrevista com a conseqüéncia de la voluntat expressada

peí regidor/a entrevistat/a.

En el moment d'escollir quin responsable polític volíem entrevistar

ens vam centrar en les persones que es trobessin en el carree en el

període concret que vam realitzar les entrevistes. Vam decidir que no

realitzaríem cap mes entrevista perqué el que ens interessava conéixer

era la idea política que els ajuntaments catalans de mes de 20.000

habitants teñen en l'actualitat (entesa com la legislatura en la que es va

realitzar l'estudi), i per tant, tot alió que es podría considerar informado

sobre l'evolució histórica que aquest ámbit havia experimental tan sois

ens interessava si era rellevant per entendre Tactual idea política i si

aquest era el cas, aquesta informado ja seria transmesa per la persona

315 Segons GORDEN (1975; 196 ss) en relació a la selecció concreta deis entrevístate s'han de
íenir en compte, com a mínim. quatre preguntes criteri o condicions de selecció que son:
a) quines persones teñen informado rellevant?; b) quines persones son mes accessibles
física i socialment? (entre els informáis); c) quines persones están mes disposades a
informar? (entre els informats i accessibles); d). quines persones.son mes capaces de
comunicar informado amb precisió? (entre els informats. accessibles i disposats).
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que fos la responsable política d'aquest ámbit en l'últlm període.

Realitzant, conseqüentment, una investigació sincrónica o seccional.

Les persones entrevlstades van ser contactades per carta que es

va adrecar dírectament a la persona que, en base a la informació que

vam poder extreure d'internet, s'encarregava de les polítiques per a la

igualtat d'oportunitats entre sexes I de genere, o de Tarea de servéis a les

persones o de servéis socials, en el cas que no existís un regidor/a a qui se

li hagués atribuit, directament o ¡ndirectament, la responsabilitat sobre

aqüestes polítiques.

Les entrevistes van ser realitzades en el període compres entre el

mes de novembre de 2002 i el mes de febrer de 2003.

Les entrevistes en profunditat316 realitzades eren semi-estructurades

i sense una codificado previa. La durada mitja d'una entrevista va ser

d'una a dues hores. Per a realitzar totes les entrevistes es va seguir un guió

comú que feia de guia i marcava tots els aspectes principáis sobre els

quals es volia obtenir l'opinió del regidor/q. L'ordre i la importancia de les

diferents qüestions era decidida per la propia persona que era

entrevistada, i depenia, principalment, de la realitat concreta del seu

ajuntament i de la seva percepció política personal. En aquells casos en

que el consistori era totalment alié a l'objecte del nostre estudi ¡'entrevista

no acostumava a superar la mitja hora perqué era impossibie tractor la

majoria deis temes que formaven el nostre guió guia. Les entrevistes semi-

estructurades es caractericen perqué totes elles es centren en un" mateix

conjunt d'informació, pero la seva formulado i l'ordre de les preguntes

s'adaptará a cada una de les persones entrevistades.

ERLANDSON, HARRIS, SKIPPER i ALLEN (1993:. 85-86) fan la següent

reflexió: «(...) en la investigació naturalista, les entrevistes adopten mes la

forma d'un diáleg o una interacció (...) Permeten a I'investigador i a

l'entrevistat moure's cap endarrera i cap endavant en el temps (...) Les

, entrevistes poden adoptar una varietat de formes, incloent una gamma

des de les que son molt enfocades o predeterminades a les que son molt

obertes (...). La mes comú, sens dubte, és ¡'entrevista- semiestructurada

que és guiada per un conjunt de preguntes i qüestions básiques a

316 Com defensa JOHNSON (2002:104) un deis actuáis defensors de les entrevistes en
profunditat, els seus usuaris persegueixen un coneixement mes a fons que el buscat amb
les " enquestes informáis o els grups focalitzats".
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explorar, pero ni la redacció exacte, ni l'ordre de les preguntes está

predeterminat (...). Aquest procés obert i informal d'entrevista és similar i

no obstant diferent d'una conversado informal, (.'investigador i

i'entrevistat dialoguen d'un forma que és una barreja de conversado i

preguntes inserides.»

De totes formes no hem d'oblidar que «les entrevistes qualitatives o

en profunditat no son meres conversacions quotidíanes, encara que

s'aproximin a elles en tant interacció cara a cara produida en condicions

históriques i sociobiográfiques determinades. Es tracto de conversacions

professionals, amb un propósit i un disseny oríentats a la investigado

social. que exigeix de i'entrevistador gran preparado, habilitat

conversacional i capacitat analítica» (WENGRAF, 2001: 4-5).

Per -poder adequar al nnáxim el nostre guió guia a la persona

concreta que entrevistávem en cada un deis casos vam intentar

aconseguir préviament la següent informado de cada ajuntament:

l'ámbit concret de responsabilitat del regidor/a entrevistat/a, la dimensió

del municipi, el partit polític que tenia l'alcaldia, i si existia un Pía o

Programa per a la Igualtat d'Oportunitats entre sexes, un Punt

d'lnformació i Assessorament a les Dones i un Consell Municipal que

s'encarregués deis temes relacionats amb les polítiques per a la igualtat

d'Oportunitats.

Respecte a la mostra estudiada, es tracta d'un total de 45 ciutats,

que representen el 90% deis municipis catalans amb una població

superior ais 20.000 habitants (sense incloure mai en aqüestes valoracions

la ciutat de Barcelona). Considerant que el mostreig qualitatiu no pretén

la representació estadística, si no la representactó tipológica i

socioestructural corresponent ais objectius de l'estudi (VALLES, 2002: 69)

vam considerar que el no estudi d'aquest 10% (5 municipis de la provincia

de Barcelona, 4 d'una població menor ais 50.000 habitants i 1 amb una

densitat entre 50.000 i 100.000 habitants) no provocava cap pérdua

d'informació rellevant. La seva no introducció és conseqüéncia de raons

merament practiques, les dificultats experimentades per poder concretar

aqüestes entrevistes i la consciéncia d'haver arribat al "punt de saturació

teórica" que s'aconsegueix quan la informado recollida resulta sobrada

en relació amb els objectius de la investigado, van ser els arguments que

van fonamentar la nostra decisió, al considerar que la realització de
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noves entrevistes no afegien res rellevant a la informado que ja haviem

obtingut.

CALENDARI DE LES ENTREVISTES

BADALONA:

Persona entrevistada: regidoría de la dona (PSC) (dins Tarea de

presidencia) i dues responsables técniques,

Dia entrevista: 4 de desembre de 2002

BLANES:

Persona entrevistada: Cap del departament de servéis socials i sanitat (el

regidor és de Cilí)

Dia entrevista: 10 de gener de 2003

CAMBRILS:

Persona entrevistada: Regidora de sanitat, benestar social i ensenyament

(UDC)

Dia entrevista: 5 de novembre de 2002

CASTELLDEFELS:

Persona entrevistada: Regidora de polítiques per a la Iguaitat (PSC)

Dia entrevista: 17 de gener de 2003

CERDANYOLA DEL VALLES:

Persona entrevistada: Regidora d'educació i servéis sociais (área de

servéis a la persona: promoció de la dona) (PSC)

Dia entrevista: 28 de novembre de 2002

CORNELIA DE LLOBREGAT:

Persona entrevistada: regidora de servéis soclals, salut pública i dona

(PSC)

i la responsable técnica de Tarea de la dona.

Dia entrevista: 15 de gener de 2003

EL MASNOU:

Persona entrevistada: Coordinadora de projectes de Tarea de sanitat

benestar social consum i ensenyament (el regidor és de CIU i no vam

poder-lo entrevistar).

Dia entrevista: 17 de febrer de 2003

EL VENDRELL:
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Persona entrevistada: Regidora de benestar social, sanitat festes, joventut

i gent gran (CiU)

Dia entrevista: 18 de novembre de 2002

FIGUERES:

Persona entrevistada: regidora de servéis socials i acció comunitaria (psc)

i el coordinador de servéis socials

Dia entrevista: 29 de novembre de 2002

GAVÁ:

Persona entrevistada: Delegada d'educació, servéis socials i acció cívica

(PSC)

Dia entrevista: 29 de gener de 2003

GIRONA:

Persona entrevistada: • Regidora delegada de benestar social (PSC) i

técnic transversal.

Dia entrevista: 15 de novembre de 2002

GRANOLLERS:

Persona entrevistada: Regidora del pía d'igualtat (PSC) i la responsable

técnica del pía d'igualtat

Dia entrevista: 21 de gener de 2003

HOSPITALET DEL LLOBREGAT:

Persona entrevistada: Técnica responsable del programa de la dona i del

CAÍ (el regidor responsable és el regidor de participado ciutadana i

polftiques sectorials, PSC, no el vam entrevistar)

Dia entrevista: 26 de novembre de 2002

IGUALADA: " ;

Persona entrevistada: regidora d'educació (PSC)

Dia entrevista: 12 de desembre de 2002

LLEIDA:

Persona entrevistada: Regidora de servéis personáis (PSC)

Dia entrevista: ó de novembre de 2002

LLORET DE MAR :

Persona entrevistada: Regidora d'ensenyament (PSC).

Dia entrevista: 18 de febrer de 2003 •

MANRESA:
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Persona entrevistada: Regidora de comunicado, informació, polftiques

de la dona ¡ relacions ciutadanes (PSC).

Dia entrevista: 9 de gener de 2003

MARTORELL:

Persona entrevistada: Regidora de régim interior, ensenyament, benestar

social i sanitat (CIU) i la responsable técnica de benestar social

Dia entrevista: 8 de novembre de 2002

MATARÓ:

Persona entrevistada: Consellera delegada de joventut i dona (PSC) i el

técnic responsable del departament de solidaritat í joventut i dona

Dia entrevista: 12 de novembre de 2002

MOLINS DE REÍ:

Persona entrevistada: Técnica responsable de programes específics (la

regidora responsable de Tarea és la regidora de medi ambient, territori,

vio pública, servéis generáis i dona, liE-EPM, i no la vam poder entrevistar)

Dia entrevista: 16 de gener de 2003

MONTCADA I REIXAC:

Persona entrevistada: Regidora de servéis socials i d'educació (PSC)

Dia entrevista: 12 de febrer de 2003

OLOT:

Persona entrevistada: regidora de salut pública i servéis socials (PSC)

Dia entrevista: 24 de gener de 2003

PINEDA DE MAR:

Persona entrevistada: Regidor de benestar social, ensenyament esports,

sanitat i medi ambient (CIU)

Dia entrevista: 18 de novembre de 2002

PRAT DEL LLOBREGAT:

Persona entrevistada: Regidora de la dona (IC-V)

Dia entrevista: 27 de gener de 2003

PREMIA DE MAR:

Persona entrevistada: Regidor de servéis socials (PSC)

Dia entrevista: 25 de novembre de 2002

REUS: •
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Persona entrevistada: Regidora de formació i de polítiques per a la

iguaitat (PSC)

Día entrevista: 15 de gener 2003

RIPOLLET:

Persona entrevistada: Regidora de servéis socials i ensenyament (PSC)

Dia entrevista: 30 de gener de 2003

RUBÍ:

Persona entrevistada: Regidora d'educació i servéis socioculturals (CiU)

Dia entrevista: 20 de gener de 2003

SABADELL:

Persona entrevistada: Regidora igualtat dona-home, joveníuí, districte 7é

(PSC)

Dia entrevista: 27 de gener dé 2003

SALT:

Persona entrevistada: Regidor de qualitat de vida (CiU)

Dia entrevista: 24 de gener de 2003

SANT ADRIÁ DE BESOS:

Persona entrevistada: Comissionada de polítiques de la dona (el regidor

responsable és el Regidor de servéis socials, PSC i no va ser entrevistat) i la

responsable técnica de la dona, que és compartida amb servéis socials.

Dia entrevista: 4 de febrer de 2003

SANT BOI DEL LLOBREGAT:

Persona entrevistada: Regidora de cooperació, dona, col-lectius

d'atenció

especial i solidaritat (PSC)

Dia entrevista: 8 de gener de 2003

SANT CUGAT DEL VALLES:

Persona entrevistada: Tinent d'alcalde de presidencia i benestar social.

Área d'igualtat, polítiques socials i servéis generáis (CiU)

Dia entrevista: 5 de desembre de 2002

SANT FEL1U DE LLOBREGAT:

Persona entrevistada: Tinent d'alcalde de cultura, educació i dona (IC-V)

Dia entrevista: 27 de novembre de 2002

SANT JOAN DESPÍ:
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Persona entrevistada: Tinent d'alcalde de servéis socials i dona (ICV)

Dia entrevista: 19 de febrer de 2003

SANT PERE DE RIBES:

Persona entrevistada: Regidora de benestar social i salut pública (PSC) i

técnic responsable de Tarea de benestar social.

Dia entrevista: 13 de gener de 2003

SANTA COLOMA DE GRAMENET:

Persona entrevistada: Regidora de dona i igualtat (PSC)

Dia entrevista: 7 de novembre de 2002

SITGES:

Persona entrevistada: Regidora de benestar social i sanitat (PP)

Dia entrevista: 18 de desembre de 2002

TARRAGONA:

Persona entrevistada: Regidora d'igualtat i polítiques socials (CiU)

Dia entrevista: 16 de desembre de 2002

TERRASSA:

Persona entrevistada: Regidora de dona i de ca n'anglada (PSC) i

informadora de la casa Gaélica

Dia entrevista: 29 de gener de 2002

TORTOSA:

Persona entrevistada: Regidor de benestar social (PSC)

Dia entrevista: 22 de gener de 2003

VALLS:

Persona entrevistada: Regidora de benestar social (PSC)

Dia entrevista: 11 de novembre de 2002

VIC;

Persona entrevistada: Regidor de benestar social (CIU)

Dia entrevista: 20 de desembre de 2002

VILAFRANCA DEL PENEDÉS:

Persona entrevistada: Regidora de servéis socials i del pía per la igualtat

(PSC)

Dia entrevista: 16 de gener de 2003

VILANOVAILAGELTRÚ:

Persona entrevistada: Regidora de cultura, plans d'acció ciutadana i
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servéis Personáis (PSC)

Dia entrevista: 17 de desembre de 2002

Guió DE [.'ENTREVISTA

OBJECTIU

Qué s'entén per
igualtat

Políiiques
d'igualtat
d'oportunitats
entre sexes i de
genere en
l'ámbit
municipal

Possibilitats
d'intervenció
deis
Ajuntaments

Instruments 1 vies
d'actúa ció

Relacions amb
altres
adminlstra-cions

Partici pació
ciutadana

DESGLOSSAMENT DE L'OBJECTIU

1. Com s'entenen les polítiques per a la ¡gualíat d'oportunitats entre sexes
per part de l'ajuntament.

2. Qué s'entén per introducció de la gestió de genere en l'ajuntament
3. Es tracto d'un tema que s'ha incorporat entre les preocupacions

polítiques de l'ajuntament? És un objectlu important en l'ámbit municipal?
4. Objectius perseguits
5. Ámbits polítics implicats: quins son i per qué?
ó. Millor opció: creació de polítiques sectorials o introducció de la mirada de

genere en totes les polítiques? o ambdues opcions?
7. Es posslble la transversalitat en la gestió del genere?
8. Com es converteix en realitat aquesta transversalitat de genere?
9. A qui van dirigides les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes

i de genere?

10. Competéncies: possibilitats reals d'intervenció deis ajuntaments.
11. Voluntat política d'intervenció. Existeix? A través de quins instruments s'ha

concretat?
12. Quin consens existeix entre el grup municipal en aquest assumpte? Es fácil

arribar a acords?
13. Existeix debat entre equip de govern i oposicló sobre el tema?
14, Financament que existeix per aqüestes polítiques, Existeix una persona

técnica dedicada ai tema? El/la regidor/a está alliberat/a?
15. Regidoría de la dona o regidoría de polítiques d'igualtat.
a si que existeix, Funcions i objectius
a NO. Per qué? S'ha discutit la seva existencia?
16. Existeix o que es pensa de i'existéncía d'una comissió interdepertamenta!

que s'encarregui d'aquestámbit
17. Pía d'igualtat
• És un bon instrument?
a Quin haurla de ser o és el seu contingut?
• Objectius perseguits
• Responsable
a Avaluado
18. Acció Positiva. Quina posició defensa l'ajuntament. respecte a la

realització de polítiques de discriminació positiva?
19. Transversalitat de la gestió de genere, ÉS una aposta política de

l'ajuntament? en qué es tradueix?
• Es té en compte la situado d'homes i dones en l'elaboració de qualsevol
política municipal?
a Es té en compte com afectará qualsevol política municipal a homes i
dones abans de la seva realització?
20. Quines son les actuacions mes importants que s'inclouen dins de les

polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes i de genere
realitzades per l'ajuntament?

21. Altres ajuntaments
22, Diputado provincial
23, Generalitat de Catalunya: Institut Cátala de la Dona
24. Estat Espanyol: Instituto de la Mujer
25. Unió Europea i altres organitzacions Internacionals
26. Importancia
27. Vies d'actuació: possibles i reals
28. Existeix un Consell municipal de dones o de polítiques per a la igualtat

d'oportunitats en el municipi?
Q Composició i funcionament
a Activitats i responsabilitats
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Respecte a l'elaboració dei guió del qüestionari és interessant la

diferenciado que realiíza WENGRAF (2001:61) en el cas de les entrevistes

qualitatives entre les "preguntes de teoría" i les "preguntes d'entrevista"

que poden dissenyar-se o utilitzar-se. Les primeres es formulen amb el

llenguatge especialitzat propi deis investigadors, mentre que en les

segones s'utilitza el llenguatge col-loquial deis entrevistats.

WENGRAF (2001: 62-63) proposa un esquema de decisions de

disseny que inclou els següents passos: 1) definido deis objectius I de la

pregunta o preguntes centráis de la investigado; 2) traducció de cada

pregunta central en entre tres i set preguntes de teoría; 3)

desenvolupament de conjunts de preguntes d'entrevista o

d'intervencions d'entrevista per cada pregunta teórica, tenint en compte

la classe d'entrevistat. El pas tercer al-ludeix, al referir-se genéricament a

les intervencions d'entrevista, al "disseny de les sesslons" d'entrevista que

no compren només un llistat d'assumptes de conversació i preguntes

concretes, sino la decisió sobre el grau d'estructurado de la

comunicado. Aixó és, sobre la seqüéncia o ordre deis temes i preguntes.

UNITATS D'ANÁUSI

Es va optar per no enregistrar les entrevistes al considerar que la

presencia d'una gravadora podia provocar incomoditats entre els i les

polítics/es entrevistats i debilitar les conclusions del nostre estudi. Un deis

objectius perseguits amb aquesta opció era evitar tant com fos possible

l'obtenció de discursos 'políticament correctes' i aconseguir que les

persones entrevistades exposessin la posició real del seu ajuntament

davant de les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre sexes i de

genere.

Al mateix temps es va creure que escollir la técnica de prendre

notes i fins i tot copiar frases üterals durant l'entrevista atorgava altres

avantatges, destacant sobretot el fet que d'aquesta manera la persona

que portava a terme l'entrevista ja realitzava durant la seva execució

una primera selecció de la informació rellevant per l'estudi que s'estava

realitzant. Es tracta de que la persona que estava realitzant l'entrevista es

va convertir en un primer filtre de la informació, que es va realitzar a

través d'un conjunt de codis pre-existents que van servir per seleccionar

aquella informació que es va considerar que era d'importáncia per la
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recerca. Aquests codis es basaven en els aspectes catalogats com a

ciaus en el nostre guió guia de les entrevistes. Aquest primer conjunt de

codis van ser creats deductivament a partir de les preguntes claus de la

nostra investigació elaborades a través de tota la construccio teórica que

sustenta el nostre estudi empíric i deis objectius perseguits amb el mateix.

La informació recollida en la nostra llibreta de camp era

complementada al final de cada entrevista amb les ¡mpressions i les

observacions sobre els comentaris realitzats out of record i l'actitud que

havia tingut el regidor/a. Aquesta informació no verbal es va considerar

de gran importancia perqué va ajudar a perfilar amb gran detall el

contingut de les entrevistes.

Les notes preses de les entrevistes van ser transcrites a través del

programa ¡nformátic per 1'análisi qualitatiu d'entrevistes ATLAS/ti. Es va

optar per la utilització d'aquest programa perqué ens assegurava, com

explica Ruiz (1999: 4), una major rapidesa i una major sistematicitat en

l'análisi de la informació. La major rapidesa es deu a que el programa té

una gran capacitat d'emmagatzematge i de recuperació d'informació,

aquesta es pot realitzar a través d'executar recerques senztlles,

mitjancant un sol codl o compostes, quan es combinen diversos codis

mitjancant diferents operadors. I la major sistematicitat en l'análisi es

produeix perqué per utilitzar el programa correctament s'han d'explicitar

els criteris d'análisi préviament a l'inici de la codificació.

Grades a aquest programa vam realitzar el tractament de totes les

entrevistes. Es va crear una Unitat Hermanéutica, que és la denominació

que rep un document de treball en eí programa ATLAS/ti amb Íes 45

transcripctons de les entrevistes que es van convertir, en documents

primaris. Vam créure convenient optar per un tractament anónim de les

entrevistes realitzades i per aixó vam utilitzar l'identificador numéric que el

programa atorga a cada document primari quan entra a formar part de

la Unitat Hermanéutica.

Per l'análisi d'aquestes entrevistes hem realitzat una aproximació

inductiva, ja que fot i existir uns codis iniciáis com a conseqüéncia de les

idees principáis que van ser la base del disseny del qüestionari de la

nostra entrevista, es van anar elaborant nous codis a mesura que s'anava

realitzant l'estudi de les entrevistes, amb l'objectiu d'extreure d'aquestes

la máxima informació. Per assegurar-nos un igual tráete en totes les
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entrevistes quan s'anaven creant aquests codis s'anaven definint amb la

máxima concreció i s'introduien en el llistat de codis del propi programa,

per facilitar la seva posterior utilització. Els codis no s'han d'aplicar a

unitats d'analisi fixes, sino que aqüestes es podien aplicar des de paraules

concretes que ens comunicaven conceptes claus, fins a diversos

parágrafs. L'elaboració de codis i el tractament de les entrevistes a través

del programa ATLAS/t¡ ens facilitava trobar noves relacions causáis entre

els diferents codis i perfilar les nostres hipótesi de la investigació a través

de la creació de memos317, que serien les idees que van apareixent a

mesura que analitzem i desglossem grácies ais codis les transcripcions

realrfzades.

Els codis utilitzats els vam anar agrupant en diferents famílies que es

corresponien amb les variables independents que volíem utilitzar per a

realitzar la nostra análisi. Amb aqüestes famflies vam recuperar les parts

de les entrevistes i les memos adjuntes a aqüestes referents a cada una

de íes variables. Aquesta selecció realitzada peí programa informátic va

servir per estudiar cada una de les hipótesis formulades, tornant a les parts

no seleccionades de les entrevistes cada vegada que creiem que era

necessari per millorar la seva comprensió o perqué considerávem que

necessitávem informació complementaria.

La informació i les conclusions extretes de les entrevistes van ser

complementades o verificades en alguns casos a través de la

documentació secundaria que els propis ajuntaments ens van facilitar:

Plans per a la Igualtat d'oportunitats entre sexes, Protocols contra la

violencia, Estatuts deis Consells Municipals, documentació resultant de la

participado en programes europeus i fulls informatius. sobre els seus

servéis, programes ¡cursos.

317 En el procediment d'análisi qualitatiu proposat per GLASER i STRAUSS (19Ó7) es promou des
del comencament de l'estudi l'escriptura de 'notes' d'análisi i interpretado per registrar
tes idees que vagin sorgint durant la codificado (VALLES, 1997: 350 ss).
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APENDIX 2

CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS DE CADA UN DELS MODELS

QUADRE A : CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS DEL MODEL 2

POBLACIÓ

20.000-50.000
habitants

20.000-50.000
habitants

20.000-50.000
habitants

20.000-50.000
habitants

20.000-50.000
habitants

PARTIT ALCALDÍA

CiU

PSC

CiU

CiU

PSC

PROVINCIA

Girona

Girón a

Tarragona

Barcelona

Barcelona

NOMBRE
AJUNTAMENTS

1

3

1

3

1

Font: elaborado propia en base a la informado extreta de les entrevistes

QUADRE B : CARACTERÍSTIQUES DEIS MUNICIPIS DEL MODEL 3

POBLACIÓ

20.- 50.000

20.- 50.000

20.- 50.000

20.- 50,000

20.- 50.000

20.- 50.000

20.- 50,000

50-100.000

PARTiT

ALCALDÍA

CiU

CiU

CiU

PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

PROVÍNCIA

Barcelona

Barcelona

Tarragona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tarragona

Barcelona

CREACIÓ

REGIDORÍA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

RD

APOSTA

PIÓ

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

POLDISCR.

POSITIVA

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

CONSELL

MUNICIPAL

NO

NO.

NO

CD

CD

NO

NO

CD

GEST1Ó

TRANS.

discurs

discurs

actuado

NO

discurs

discurs

NO

discurs

N°

1

1

1

1

1

1

1

1

Font: elaborado propia en base a la informacio extreta de les entrevistes
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QUADRE C : CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS DEL MODEL 4

POBLACI

Ó

20.- 50.000

20.- 50.000

20.- 50.000

20.- 50.000

100/200.000

PARTIT

ALCALDÍA

PSC

PSC

PSC

ICV

C¡U

PROVÍNCIA

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tarragona

CREACIÓ

REGIDORÍA

NO

NO

RD

RD

NO

APOSTA

PIÓ

SI

NO

SI

NO

NO

POLD1SCR.

POSITIVA

SI

SI

SI

NO

SI

CONSELL

MUNICIPAL

NO

NO

CD

NO

NO

GESTIÓ

TRANS.

actuació

discurs

discurs

actuació

discurs

N°

1

1

1

1

1

Font: elaborado propia en base a la informacio extreta de les entrevistes

QUADRE D: CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS DEL MODEL 5

POBIACIÓ

100/200.000

20.- 50.000

50/100.000

50/100.000

50/100.000

50/100.000

50/100.000

100/200.000

100/200.000

200/500.000

200/500.000

200/500.000

PARTIT

ALCALDÍA

PSC

PSC

CiU

PSC

PSC

ICV

PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

PROVÍNCIA

Lleida

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

CREACIÓ

REGIDORÍA

RD

RE

NO

NO

RE

RD

RD

RD

RD

RD

NO

RE

APOSTA

PIÓ

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

POLDISCR.

POSITIVA

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

Si

SI

SI

CONSELL

MUNICIPAL

CD

CD

CE

CE

NO

NO

CD

CD

CD

CD

NO

CE

GESTIÓ

TRANS.

discurs

actuació

actuació

actuació

actuació

actuació

actuació

discurs

actuació

actuació

discurs

actuació

N°

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Font: elaboracio propia en base a la informado extreta de les entrevistes
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QUADRE E: CARACTERÍSTIQUES DELS MUNICIPIS DEL MODELÓ

POBLACIÓ

20/50.000

20/50.000

20/50.000

50/100.000

50/100.000

50/100.000

50/200.000

100/200.000

PARTIT

ALCALDÍA

PSC

PSC

ICV

PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

PROVÍNCIA

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

G i roña

Tarragona

Barcelona

CREAC1Ó

REGIDORÍA

RD

RE

RD

RD

RE

NO

RE

RD

APOSTA

PIÓ

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

• SI

POL.DISCR.

POSITIVA

NO

Si

SÍ

SI

SI

NO

SI

SI

CONSELL

MUNICIPAL

CD

CE

CD

CD

NO

CE

CE

CE

GESTIÓ

TRANS.

actuació

actuació

actuació

actuació

actuació

actuació

actuació

actuació

N°

1

1

1

1

2

1

1

1

Font: elaborado propia en base a la informado extreta de les entrevistes
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