
 

8M, DIA DE LES DONES 
#Som8DeMarç

 #DiaDeLesDones  #8M

Les dones representem el 47,3% de 
població ocupada

Els principals sectors econòmics on la mà 
d'obra femenina és majoritària són 
sectors vinculats a l'àmbit sanitari i 
serveis socials, educació, comerç i tasques 
administratrives i auxiliars.

La bretxa salarial entre homes i dones 
es situa encara en el 22,2%  i les 
diferències salarials creixen amb l'edat

L'any 2019 a Catalunya es van registrar 14 
FEMINICIDIS mortals. 
Al Vallès Oriental, el primer semestre de 2020 
es van registrar més de 400 denúncies per 
violència malscistacia masclista

La població de la comarca l'any 2020 suma 
un total de 414.570 habitants, dels quals 
les dones som el 50,1%. Les dones de més 
de 65 anys són el 9% de la població total de 
la comarca.

Mercat de treball Entorn social 

El 27% de les dones de la 
comarca tenen estudis superiors. 
Entre els homes, aquesta xifra es 
situa al voltant del 22%

L'esperança de vida femenina és situa en 86,3 anys, 
pràctiament 6 anys més que els homes

La taxa de pobresa creix, i molt 
especialment entre les dones grans i, 
que molt sovint, viuen soles.

La taxa de temporalitat femenina es 
situa en el 21,7%, és a dir, 3,8 punts 
per sobre de la masculina (17,9%).

Us del temps: les dones 
dediquen 2 hores més a les 
tasques de cura de la casa i la 
família

La taxa d'activitat femenina ha anat 
pujuant en els darres anys, però també 
ho ha fet la taxa d'atur. Al Vallès 
Oriental, la taxa d'atur femenina es 
situa 16%. La masculina al voltant de 
l' 11%

Les prestacions per jubilació són clarament 
diferents...De promig, 
els homes cobren 1.449,49 €, mentre que les 
dones només 829,05 €

ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE A CATALUNYA

72,5%*
* 100% és la plena igualtat entre homes i dones
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