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1. INTRODUCCIÓ	
	
El	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 (CED)	 com	 a	 centre	 públic	 de	 recerca	 i	
desenvolupament,	 referent	en	 la	creació	de	coneixement	 i	de	transferència	a	 la	societat,	
es	declara	com	a	una	institució	pública	catalana,	amb	vocació	internacional	i	compromesa	
amb	 el	 seu	 entorn.	 El	 CED	 defensa,	 en	 el	 desenvolupament	 de	 les	 seves	 activitats,	 els	
valors	 i	 la	 pràctica	de	 la	 llibertat,	 el	 pluralisme,	 la	 democràcia,	 la	 igualtat,	 la	 solidaritat	 i	
l’equitat.		
	
El	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 compte	 amb	 una	 estructura	 de	 personal	 propi	 i	
associat	 integrada	per	personal	de	 recerca,	personal	 tècnic,	personal	de	gestió,	personal	
d’administració	 i	 estudiants	 de	 postgrau	 que	 segueixen	 els	 cursos	 de	mestratge	 o	 estan	
fent	el	doctorat	en	Demografia.	Som	en	total	59	persones	 (28	dones	 i	31	homes),	de	 les	
quals	40	(22	dones	i	18	homes)	tenen	una	relació	contractual	amb	el	CED1.	
	
Anomenem	 personal	 propi	 al	 contractat	 pel	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS.	 Formen	
part	del	què	anomenem	personal	associat,	els	alumnes	i	investigadors	que	provenen	de	la	
Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona.	 Aquest	 personal	 s’adscriu	 al	 Centre	 d’Estudis	
Demogràfics	pel	desenvolupament	de	la	seva	recerca,	o	dels	seus	estudis	de	postgrau.	Cal	
mencionar	que	totes	aquestes	persones	realitzen	el	seu	treball	científic	o	tècnic	dins	de	les	
nostres	instal·lacions,	raó	per	la	qual,	encara	que	no	siguin	contractades	pel	centre,	han	de	
complir	 la	 nostra	 normativa	 i	 procediments.	 Per	 això,	 considerem	 important	 un	 Pla	
d’Igualtat	 que	 sigui	 general	 per	 a	 tots	 els	 tipus	 de	 persones	 vinculades	 a	 la	 nostra	
institució.	
	
El	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 en	 el	 desenvolupament	 de	 les	 seves	 activitats	
evidencia	una	gran	igualtat	pel	què	fa	al	nombre	d’homes	i	de	dones	entre	el	seu	personal,	
aquesta	igualtat,	però,	amaga	una	important	desigualtat	pel	què	fa	al	lloc	on	desenvolupen	
la	 seva	activitat,	 tant	en	el	 tipus	de	 feina	 (recerca	o	 suport	a	 la	 recerca)	 com	en	 l’escala	
professional.		
	
Davant	d’aquesta	realitat,	el	CENTRE	D’ESTUDIS	DEMOGRÀFICS,	a	través	dels	seus	òrgans	
de	gestió,	vol	garantir	la	igualtat	de	la	diversitat	de	persones	que	l’integren,	tant	pel	què	fa	
al	seu	sexe,	la	seva	edat,	la	seva	llengua,	la	seva	procedència,	la	seva	orientació	sexual	i	les	
seves	 capacitats;	 assegurant	 els	 canals	 i	mecanismes	necessaris	 per	 al	 desenvolupament	
de	les	seves	carreres	professionals,	 lliures	de	discriminació,	d’intimidació	 i	d’assetjament.	
Amb	aquesta	finalitat	caldrà	impulsar	mesures	de	tipus	individual	i	organitzatiu.	Tant	unes	
com	les	altres	s’inclouran	en	el	Pla	d’Igualtat.	
	
2. DIAGNÒSTIC	
	
El	primer	pas	per	a	la	redacció	del	Pla	d’Igualtat	consisteix	en	la	realització	d’un	diagnòstic	
del	CED	en	matèria	d’igualtat	establint	diferents	indicadors:	recompte	de	personal	segons	
àmbits	de	treball,	composició	dels	òrgans	directius,	dels	grups	de	recerca,	de	titulació,	de	
formació...	La	tasca	quantitativa	es	completa	amb	un	qüestionari	de	tipus	més	qualitatiu,	
dirigit	 a	 tot	 el	 personal	 del	 Centre.	Aquesta	diagnosi	 ens	ha	de	permetre	detectar	quins	
són	els	aspectes	de	l’organització	que	cal	millorar.	
	

																																																								
1	Totes	les	dades,	si	no	es	diu	el	contrari,		són	referides	a	la	situació	a	1	de	setembre	de	2016.	
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2.1.	Organigrama	

	

La	 representació	 gràfica	 de	 l’estructura	 del	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 és	 la	 que	
mostrem	a	continuació:		
	

	
	
	
2.2.	Personal	segons	vinculació	

	
El	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 està	 format	 per	 personal	 investigador	 en	 diferents	
etapes	 de	 la	 seva	 carrera	 investigadora,	 personal	 tècnic	 i	 personal	 de	 gestió	 i	
d’administració.	 Diferenciem	 també	 entre	 el	 personal	 propi,	 amb	 relació	 contractual	
laboral	amb	el	CED	(ja	sigui	temporal	o	indefinida),	i	el	personal	associat.	En	aquest	darrer	
cas,	 es	 tracta,	 per	 una	 banda,	 de	 professorat	 de	 la	 UAB	 especialitzat	 en	 Demografia	 o	
estudis	de	la	Població	que	realitza	les	seves	activitats	de	recerca	i	-en	el	cas	dels	cursos	de	
postgrau-	 de	 docència,	 en	 les	 instal·lacions	 del	 CED.	 També	 hi	 ha	 dins	 aquest	 grup,	
alumnes	predoctorals	amb	finançament	extern	al	CED,	provinent	d’una	beca	pròpia	o	d’un	
projecte	 dirigit	 per	 professorat	 de	 la	 UAB	 i,	 per	 tant,	 vinculat	 a	 la	 universitat,	 en	
col·laboració	 amb	 personal	 del	 CED.	 Anualment	 tenim	 fent	 estada	 al	 Centre	 un	 nombre	
molt	variable	de	visitants	de	diferent	nivell	que	no	es	comptabilitzen	aquí	amb	detall,	però	
un	 recompte	 de	 les	 estades	 dels	 dos	 darrers	 anys	 (2014-2016)	mostra	 unes	 xifres	 força	
pròximes	a	la	paritat	amb	un	total	de	22	dones	i	26	homes.	
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Tant	 el	 personal	 propi	 com	 l’associat	 és	 el	 receptor	 de	 totes	 les	 polítiques	 i	 estratègies	
desenvolupades	 pel	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS,	 tot	 i	 que	 en	 el	 disseny	 i	
implementació	 de	 les	 mateixes	 es	 respecten	 sempre	 els	 marcs	 de	 les	 institucions	 de	
referència	del	personal	adscrit	al	Centre.	
	

	
Observem	 una	major	 igualtat	 entre	 el	 personal	 propi	 i	 entre	 els	 contractats	 temporals,	
mentre	que	hi	ha	una	evident	desigualtat	entre	el	personal	associat,	on	els	homes	són	el	
doble	 que	 les	 dones	 i,	 entre	 el	 personal	 amb	 contracte	 indefinit,	 on	 la	 situació	 és	 a	 la	
inversa.	En	aquest	 cas	podríem	dir	que	 les	dones	 tenen	una	 situació	 laboral	millor,	però	
veurem	en	relacionar	les	posicions	de	cadascú,	que	la	seva	distribució	és	desigual,	atès	que	
aquest	major	 nombre	 de	 dones	 amb	 contracte	 indefinit	 es	 concentra	 entre	 el	 personal	
estructural	d’administració	i	serveis	que	dóna	suport	a	la	recerca.		
	
En	 relació	 al	 personal	 laboral	 temporal,	 tot	 i	 la	 temporalitat	 d’aquest	 col·lectiu	 per	 ser	
contractats	per	projectes	de	recerca	amb	durades	d’entre	1	a	3	anys	o	per	ser	guanyador	
d’ajuts	a	la	contractació	pre	o	post	doctoral	amb	durades	d’entre	3	a	5	anys,	s’observa	una	
total	 paritat.	 Aquest	 fet	 fa	 pensar	 que	 en	 el	moment	 de	 presentar	 candidats	 a	 aquests	
ajuts	 no	 es	 dona	 cap	 biaix	 de	 gènere,	 o	 si	 hi	 és,	 queda	 corregit	 a	 l’hora	 d’obtenir-ne	
resultats	positius.	
	
	
2.3.	Personal	segons	lloc	de	treball	

	

Del	total	del	personal	investigador	doctor	del	CENTRE	D’ESTUDIS	DEMOGRÀFICS,	comptant	
tant	el	personal	propi	com	l’adscrit,	el	número	total	de	doctores	és	menys	de	la	meitat	que	
el	de	doctors,	per	contra	el	nombre	de	personal	no	doctor	mostraria	una	igualtat	propera	
a	la	del	total	d’efectius.	Per	altra	banda,	entre	el	personal	tècnic,	de	gestió	i	administratiu,	
el	nombre	de	dones	triplica	al	d’homes	(cal	destacar	que	entre	elles,	hi	ha	tres	doctores).	
	

Setembre	
2016	

Personal	
Investigador	

doctor	

Personal	
investig.	
predoctor	

Personal	
tècnic	i	de	
gestió	

Personal	
administratiu	 Total	

Núm.	dones	 7	 9	 8	 4	 28	
Núm.	homes	 16	 12	 1	 2	 31	
	
També,	 i	 sobretot,	 és	 desigual	 la	 seva	 presència	 en	 la	 composició	 dels	 equips	 de	 les	
diferents	àrees	de	recerca	en	 les	quals	s’estructura	actualment	el	CED	 i	en	els	 tres	grups	
reconeguts	com	a	consolidats	per	la	Generalitat	de	Catalunya	pel	període	2013-2017,	que	
engloben	 bona	 part	 del	 personal	 investigador	 del	 Centre.	 Aquí	 també	 una	 distribució	
només	per	sexe	ens	amagaria	la	desigualtat	en	el	nivell	de	la	carrera	professional.	
	

Setembre	2016	
PERSONAL	PROPI	 PERSONAL	

ADSCRIT	 TOTAL	
C.	Indefinit	 C.	Temporal	

Núm.	dones	 11	 11	 6	 28	
Núm.	homes	 7	 11	 13	 31	
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Personal	per	Àrees	de	recerca

Doctors No	Doctors
Demografia	històrica Homes 1 3

Dones 2 0
Fecunditat	i	famílies Homes 11 2

Dones 4 6
Educació	i	treball Homes 3 0

Dones 2 2
Salut	i	envelliment Homes 3 0

Dones 2 3
Migracions,	mobilitat	i	habitatge Homes 6 4

Dones 0 0
Migracions	internacionals Homes 3 1

Dones 2 3

VALORS	ABSOLUTS

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Demografia	
històrica Fecunditat	 i	

famílies Educació	i	treball
Salut	i	

envelliment Migracions,	
mobilitat	 i	
habitatge

Migracions	
internacionals

Doctors No	Doctors

DISTRIBUCIÓ	RELATIVA	PER	SEXE	SOBRE	EL	TOTAL	DEL	ÀREA

No	Doctors

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Demografia	
històrica

Fecunditat	 i	
famílies

Educació	i	
treball

Salut	i	
envelliment

Migracions,	
mobilitat	 i	
habitatge

Migracions	
internacionals

Doctors

No	Doctors
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2.4.	Personal	segons	llocs	de	responsabilitat	
	
En	 el	 referent	 als	 llocs	 directius	 o	 amb	 responsabilitat	 sobre	 un	 equip	 o	 servei	 podem	
veure	 com	 el	 Consell	 de	 Govern,	 constituït	 per	 tres	 representants	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya	 i	 tres	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona,	 el	 conformen	 dues	 dones	 i	
quatre	homes.	 L’equip	de	direcció	està	 integrat	per	dos	homes	 (director	 i	 sotsdirector)	 i	
una	dona	(gerent).	El	Consell	Científic	Assessor	per	cinc	homes	i	una	dona.		
	
El	predomini	absolut	d’homes	es	manifesta	en	els	llocs	de	cap	d’àrea,	de	línia	o	fins	hi	tot	
d’equip	 de	 recerca,	mentre	 que	 els	 llocs	 de	 responsables	 de	 serveis	 (formació,	 banc	 de	
dades,	 difusió...)	 estan	 en	mans	 de	 les	 dones,	 atès	 que	 aquests	 són	 llocs	 de	 suport	 a	 la	
recerca	on	es	concentra	la	presència	femenina.	
	

Setembre	
2016	

CAPS	D’ÀREA	
i/O	LÍNIA	DE	
RECERCA	

RESPONSABLES	
DE	SERVEIS	DE	

SUPORT	

RESTA	PERSONAL	
INVESTIGADOR	

RESTA	PERSONAL	
ADMINISTRACIÓ	I	
SERVEIS	SUPORT	

Núm.	dones	 3	 6	 13	 6	

Núm.	homes	 11	 1	 17	 2	

Totals	 14	 7	 30	 8	

	

Personal	en	Grups	de	Recerca	Consolidats

Doctors No	Doctors
GEP Homes 4 3

Dones 3 3
GEDEM Homes 3 2

Dones 5 1
DEMFAMS Homes 5 1

Dones 2 7

GEP	Homes

GEP	Dones

GEDEM	Homes

GEDEM	Dones

DEMFAMS	Homes

DEMFAMS	Dones

Doctors No	Doctors
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2.5. Personal	segons	accessibilitat	i	diversitat	d’origen	
	
En	 aquesta	 revisió	 de	 l’estat	 del	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 vers	 a	 possibles	
desigualtats,	 s’han	 revisat	 també	 les	 instal·lacions	 per	 comprovar	 possibles	mancances	 i	
millores	per	a	persones	amb	mobilitat	reduïda.	Hem	de	destacar	que	el	nostre	edifici	està	
adequat,	tant	a	l’interior	com	a	l’exterior,	per	a	les	persones	amb	algun	tipus	discapacitat	
motriu.	 El	CENTRE	D’ESTUDIS	DEMOGRÀFICS	no	 compta	en	 l’actualitat	 amb	cap	persona	
en	la	seva	plantilla	amb	aquestes	 limitacions.	Per	altra	banda,	cal	esmentar	que	complim	
amb	un	2,5%	de	la	plantilla	amb	diversitat	funcional,	però	aquesta	no	afecta	a	la	mobilitat.	
	
Un	 altre	 col·lectiu	 que	 forma	 part	 del	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 és	 tot	 aquell	
personal	d’origen	estranger,	tots	formen	part	del	personal	 investigador,	 i	representen	un	
25%	del	total	de	persones	vinculades	al	Centre	(40%	dones	i	60%	homes).	
	
2.6. Conciliació	de	la	vida	laboral,	personal	i	familiar	
	
Respecte	 a	 les	 mesures	 de	 conciliació	 de	 la	 vida	 laboral,	 personal	 i	 familiar,	 no	 hi	 ha	
diferències	significatives	entre	homes	i	dones.	Les	persones	que	s’han	acollit	a	permisos	de	
maternitat	 i	 paternitat	 han	 estat	 tant	 homes	 com	 dones,	 en	 canvi	 no	 s’han	 sol·licitat	
reduccions	posteriors	de	jornada	per	cura	dels	fills	(ni	dels	pares)	en	els	darrers	anys.	

Naixements*	 Permisos	
maternitat	

Permisos	
paternitat	

Reduccions	de	
jornada	per	cura		

2016	(2)	 1	 1	 0	
2015	(1)	 	 1	 0	
2014	(1)	 	 1	 0	
2010	(3)	 2	 1	 0	
2006	(1)	 1	 	 0	

*	Dades	relatives	al	personal	contractat	

Tot	el	personal,	especialment	el	personal	 investigador	que	no	ha	de	prestar	un	servei	en	
un	 horari	 determinat,	 té	 absoluta	 flexibilitat	 horària,	 per	 conciliar	 la	 seva	 vida	 laboral,	
personal	i	familiar.		
	
El	CENTRE	D’ESTUDIS	DEMOGRÀFICS	té	un	control	per	resultats	de	l’activitat	investigadora	
(finalització	del	projectes	dins	del	calendari	previst	i	amb	un	alt	nivell	de	qualitat)	i	no	un	
control	 per	 procediments	 (horari	 restringit	 només	 per	 aquelles	 persones	 que	 han	
d’atendre	 al	 públic	 extern:	 recepció,	 secretaria,	 biblioteca).	 L’única	 restricció	 són	 les	
vacances	 d’estiu,	 atès	 que	 el	 CED	 tanca	 el	 centre	 de	 treball	 durant	 tres	 setmanes	 per	
causes	d’índole	tècnica	(manca	de	personal	administratiu	per	l’atenció	dels	serveis,	estalvi	
i	tancament	de	la	major	part	dels	serveis	del	campus	universitari	en	les	mateixes	dates).	En	
casos	 excepcionals	 s’ha	 negociat	 el	 fet	 que	 es	 pugui	 treballar	 des	 de	 casa	 per	 fer	 les	
vacances	en	un	altre	període.	
	
Pel	què	 fa	als	contractes	a	mitja	 jornada,	actualment	es	 troben	en	aquesta	situació	dues	
persones	 del	 personal	 administratiu	 (un	 home	 i	 una	 dona)	 i	 dues	 persones	 del	 personal	
investigador	(un	home	i	una	dona).	
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2.7. Altres	situacions	
	
Pràcticament	tot	el	personal	té	titulacions	superiors	(grau,	postgrau	i	doctorat),	només	una	
minoria	de	casos	a	l’àrea	d’administració	tenen	titulacions	mitges	(titulacions	adequades	al	
lloc	de	treball).	Però	si	ho	mirem	en	detall	observem	que	entre	el	personal	amb	titulació	de	
doctor,	les	dones	hi	són	minoritàries	entre	el	personal	investigador	i	majoritàries	entre	el	
personal	tècnic	o	de	suport	a	la	recerca,	tal	com	s’ha	esmentat	succintament	en	un	apartat	
anterior.	

	

2016	 CAPS	D’ÀREA	i/O	LÍNIA	
DE	RECERCA	

RESTA	PERSONAL	
INVESTIGADOR	

SUPORT	A	LA	RECERCA	i		
ADMINISTRATIÓ		

Núm.	
dones	 3	 4	 3	

	
Núm.	
homes	 11	 5	 0	

	
Quan	 a	 les	 persones	 que	 es	 conviden	 a	 participar	 en	 els	 seminaris	 temàtics	 que	
s’organitzen	 regularment,	hi	 trobem	sovint	un	 reflex	de	 la	 situació	dels	grups	de	 recerca	
que	els	promouen	 i	 també	de	 la	 temàtica,	 així	per	exemple	 si	prenem	els	 seminaris	que	
van	tenir	lloc	el	curs	2014-15	amb	motiu	de	la	celebració	dels	30	anys	del	CED,	hi	veurem	
reflectida	aquesta	diversitat.		
	

	
	

Ponents	en	Seminaris	Temàtics	30è	Aniversari	del	CED

Homes Dones
Dem.	Històrica 26 23
Habitatge 14 8
Migracions 16 10
Divorci 10 20

Dem.	
Històrica Habitatge

Migracions
Divorci

26

14
16

10

23

8
10

20

Homes Dones
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Si	 el	 què	 analitzem	 són	 els	 cicles	 de	 conferències	 mensuals	 (seminaris	 de	 recerca)	 que	
organitza	el	CENTRE	D’ESTUDIS	DEMOGRÀFICS,	les	dades	mostren	una	tendència	cap	a	la	
igualtat	 que,	 de	 moment,	 no	 podem	 assegurar	 que	 sigui	 sostinguda,	 pel	 què	 el	 Pla	
d’Igualtat	ha	d’ajudar	a	què	es	tingui	en	compte	aquest	aspecte	a	l’hora	de	programar	les	
sessions.	

	

	
En	 canvi	 sí	 que	 el	 CENTRE	 D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 ha	 potenciat	 sempre	 una	 gran	
participació	 de	 tot	 el	 seu	 personal	 investigador	 en	 las	 trobades	 de	 caire	 professional,	
facilitant	 especialment	 la	 participació	 d’aquell	 que	 està	 en	 formació,	 això	 fa	 que	 la	
presència	en	els	principals	congressos	de	l’especialitat	sigui	nombrosa	i	força	paritària	(les	
xifres	només	mostren	dos	casos	on	el	nombre	de	dones	és	molt	inferior).	
	

	

Ponents	en	Seminaris	de	Recerca	CED

Homes Dones
2011-12 16 6
2012-13 11 7
2013-14 16 7
2014-15 8 8

Homes	

Dones	

16	

6	

11	

7	

16	

7	

8	
8	

2011-12	 2012-13	 2013-14	 2014-15	

Participants	en	Congressos	Internacionals

Homes Dones
IUSSP	2009 18 19
ADEH	2010 15 14
EPC	2012 19 14
ADEH	2013 16 8
EPC	2014 17 15
PAA	2015 11 4
EPC	2016 14 16

IUSSP	2009

ADEH	2010

EPC	2012

ADEH	2013EPC	2014

PAA	2015

EPC	2016

Homes Dones
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La	 fotografia	 final	 de	 les	 persones	 que	 integren	 el	 capital	 humà	 del	 CENTRE	 D’ESTUDIS	
DEMOGRÀFICS	és	aquesta:		
	

	
	
Un	47%	del	total	són	dones,	l’edat	mitjana	de	d’aquestes	és	de	44	anys	i	la	dels	homes	de	
39	 anys,	 un	51%	del	 total	 de	 les	 persones	que	 formen	part	 del	 CED	 tenen	menys	de	40	
anys	 (només	un	17%	dels	que	 tenen	un	contracte	de	caràcter	 indefinit	estan	en	aquesta	
franja	d’edat).	Si	desagreguem	les	dades	veurem	però	que	el	grup	més	envellit	és	el	de	les	
dones	 en	 posicions	 de	 suport	 a	 la	 recerca	 amb	 48	 anys	 de	 mitjana,	 compensada	 pels	
homes	d’aquestes	posicions,	que	són	el	més	joves	del	CED:	26	anys	de	mitjana.	Les	dones	
que	formen	part	del	personal	investigador	(doctores	i	postgraduades)	tenen	exactament	la	
mateixa	mitjana	d’edat	que	els	homes	d’aquestes	posicions:	40	anys.	
	
	
2.8. Evolució	recent	

	

Les	dades	globals	del	personal	vinculat	al	CED	indiquen	que,	en	els	cinc	darrers	anys	(2012-
2016),	 la	 mitjana	 de	 dones	 ha	 estat	 del	 50,6%.	 Si	 en	 aquesta	 mitjana	 només	 es	 té	 en	
compte	el	personal	investigador	(doctor),	la	presència	femenina	baixa	al	30,3%,	i	si	només	
tenim	en	compte	el	personal	tècnic	i	administratiu	puja	al	81,7%.		
	
Pel	què	fa	als	estudiants	de	doctorat	la	situació	és	més	equilibrada,	en	els	dos	primers	anys	
hi	trobem	més	dones,	sobretot	degut	al	major	nombre	d’aquestes	entre	els	membres	de	
l’Escola	 Doctoral	 Europea	 de	 Demografia	 (EDSD),	 que	 va	 tenir	 la	 seu	 al	 CED	 durant	 els	
cursos	 2011-12	 i	 2012-13.	 Aquest	 programa,	 juntament	 amb	 el	 programa	 de	 postgrau	
professional	MTEP,	 han	estat	 els	més	 feminitzats	 (entre	 el	 59%	 i	 el	 62%	de	dones	 entre	
l’alumnat).	
	
El	 creixent	 nombre	 de	 doctorands	 i	 doctorandes	 s’aprecia	 en	 l’evolució	 de	 les	 tesis	
doctorals	defensades	des	del	1989.	En	els	vuit	darrers	anys	són	majoria	les	doctores,	però	
també	és	en	aquest	moment	quan	les	noves	incorporacions	a	la	plantilla	del	CED	s’han	vist	
més	limitades	pels	problemes	pressupostaris	derivats	de	la	crisi	econòmica,	és	per	aquesta	
raó	 que	 s’ha	 traduït	 poc,	 encara,	 en	 un	 major	 equilibri	 d’homes	 i	 de	 dones	 entre	 el	
personal	investigador.		
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Personal	del	CED

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
P.	Investigador 14 13 12 14 16 6 6 5 6 7
P.	Predoctor 21 19 18 15 12 23 23 14 13 9
P.	Tècnic/Adm 2 2 3 2 3 12 11 12 11 12
TOTAL 37 34 33 31 31 41 40 31 30 28

Font:	Web	setembre	2016;	Díptics	gener	2015,	juny	2014,	abril	2013	i	juny	2012
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%
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MTEP	(1988-2005) 105 170 38% 62%
EDSD	(2011-2013) 14 20 41% 59%
MASTER	(2006-2016) 36 40 47% 53%
DOCTORAT	(1994-2016) 72 88 45% 55%
TOTAL 227 318 42% 58%
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Amb	tot,	un	estudi	més	a	fons	sobre	la	carrera	professional	d’un	bon	nombre	de	postgraduats	
d’aquests	programes,	mostra	que	prop	d’un	25%	del	total	ha	acabat	defensant	la	tesi	doctoral:	
14%	dones	i	10,5%	homes,	d’elles	un	66,5%	continuen	la	seva	carrera	com	a	investigadores	o	
professores	universitàries,	mentre	que	entre	ells	només	abandonen	un	11%.		

El	resultat,	atès	el	major	nombre	de	doctores,	és	que	entre	els	estudiants	de	postgrau	del	CED	
amb	títol	de	doctor,	la	proporció	entre	homes	i	dones	és	paritària,	però	el	CED	no	ha	atret	en	
igual	 proporció	 als	 uns	 o	 a	 les	 altres2.	 Entre	 el	 personal	 investigador	 doctor	 sènior	 amb	
contracte	 laboral	 amb	 el	 CENTRE	D’ESTUDIS	 DEMOGRÀFICS	 només	 hi	 trobem	 dues	 dones	 (i	
deu	 homes),	 però,	 en	 canvi,	 entre	 les	 persones	 recentment	 incorporades	 en	 període	
postdoctoral	hi	tenim	tres	homes	i	tres	dones.	

	

2.9. Resultats	del	qüestionari	distribuït	als	membres	del	CED.	

Han	respost	al	qüestionari	un	total	de	20	dones	i	de	16	homes.	La	majoria	del	personal	del	CED	
(indistintament	del	seu	sexe)	considera	que	hi	ha	igualtat	d’oportunitats	entre	dones	i	homes	
en	els	diferents	àmbits	laborals.	De	tota	manera,	el	percentatge	de	dones	que	creuen	que	no	
hi	 ha	 igualtat	 d’oportunitats	 i	 de	 tracte	 entre	 els	 sexes	 és	 més	 alt	 que	 el	 corresponent	
percentatge	d’homes.	En	aquest	sentit,	crida	particularment	l’atenció	la	resposta	a	la	pregunta	
referent	a	l’embaràs	(resultats	molt	contrastats	entre	dones	i	homes	que	no	s’apreciaven	en	el	
resum	de	si/no).	
	
	

																																																								
2	A	tall	d’exemple,	si	mirem	la	nadala	de	1996,	on	hi	figurava	la	gent	del	CED	en	aquell	moment,	veurem	que	de	les	
19	persones	que	formaven	part	del	personal	investigador	jove	(10	homes	i	9	dones)	només	3	dones	continuen	dins	
l’acadèmia	(1	d’elles	al	CED)	i	en	canvi	són	8	els	homes	que	han	seguit	la	carrera	investigadora	(4	d’ells	al	CED).	
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Vegem-ho	en	detall:		
Entre	 un	 37%	 i	 un	 46%	 de	 les	 respostes	manifesten	 no	 saber	 quines	 implicacions	 té	 un	 pla	
d’igualtat	a	l’empresa	ni	si	és	adequada	i	necessària	la	seva	implantació	(preguntes	1	i	13).		
	
Un	92%	considera	que	al	CED	es	practica	la	igualtat	d’oportunitats	i	de	tracte	(pregunta	2),	en	
canvi,	 un	 32%	 pensa	 que	 la	 retribució	 entre	 dones	 i	 homes	 en	 funció	 de	 la	 categoria	
professional	 no	 és	 igualitària	 (pregunta	 8)	 i	 fins	 a	 un	 14%	 opina	 que	 al	 CED	 no	 es	 dóna	 la	
mateixa	oportunitat	de	promoció	a	les	dones	i	als	homes	(preguntes	9	i	10).	En	canvi,	un	97%	
reconeix	que	ambdós	sexes	accedeixen	de	la	mateixa	manera	als	cursos	de	formació	(pregunta	
11)	i	en	un	82%	que	aquesta	formació	ofereix	les	mateixes	oportunitats	de	desenvolupament	
professional,	tant	si	s’és	home	com	si	s´és	dona.	(pregunta	12).	
	
Un	 95%	 està	 d’acord	 en	 què	 s’afavoreix	 la	 conciliació	 de	 la	 vida	 familiar,	 personal	 i	 laboral	
tenint	en	compte	l’horari	de	treball	(pregunta	4),	un	86%	considera	que	al	CED	no	s’utilitza	un	
llenguatge	de	caràcter	discriminatori	respecte	a	les	dones	(pregunta	6),	però	un	40%	no	sabria	
què	fer	o	a	qui	dirigir-se	en	cas	de	patir	assetjament	per	raó	de	sexe	(pregunta	5).	
	
Un	80%	no	sap	que	al	CED	es	contracta	a	persones	amb	algun	tipus	de	discapacitat	(pregunta	
3)	 i,	 finalment,	 com	 dèiem	 en	 el	 paràgraf	 anterior,	 un	 51%	 desconeix,	 també,	 les	 mesures	
específiques	que	es	donen,	amb	relació	a	la	salut	per	a	les	dones	en	cas	d’embaràs	(pregunta	
7).	
	

	
	
Pel	 què	 fa	 a	 les	 propostes	 per	 implementar	 en	 el	 Pla	 destaquen	 les	 relatives	 a	 formació	 en	
matèria	d’igualtat,	les	campanyes	de	conscienciació	i,	en	segon	terme,	les	relatives	a	la	igualtat	
salarial,	 informació	en	 temes	d’assetjament	 i	 la	necessitat	de	processos	de	comunicació	més	
fluïts.	 Es	demana	 incidir	especialment	en	 la	 visualització	de	 les	dones,	 tant	en	els	 indicadors	
estadístics	 de	 tota	 mena,	 com	 en	 els	 actes	 públics	 i	 d’atenció	 als	 mitjans,	 així	 com	 posar	
atenció	en	la	utilització	de	llenguatge	i	de	tracte	no	sexista.	
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