
El tancament de les escoles i el
confinament ha donat lloc a un
augment del volum de tasques
domèstiques i de cures, pes que
recau sobre les dones, les quals
ja dedicaven el doble d'hores al
dia que els homes a aquestes
tasques. 

Personal de serveis socials i
professionals de l'àmbit social en
general, infermeres, personal de
neteja, establiments comercials 

 d'alimentació o farmacèutiques,
sectors altament feminitzats,

reflex de la segregació
horitzontal del mercat laboral.   

Les treballadores domèstiques
(90% dones), sectors sovint

racialitzats i precaris, 
s’han quedat en molts casos

sense ingressos. 
El confinament i la pèrdua

d’ingressos també suposa un
impossible per a les famílies

monomarentals, que ho són 
en la seva majoria.

Durant aquesta crisi estem
sentint veus expertes des de la

biologia, la medicina o la
tecnologia, però aquestes són

masculines. Hauríem de
preguntar-nos on són les dones

científiques i expertes
#onsonlesdones

Les dones són les principals
afectades en les residències
de gent gran, tant com a
usuàries com a treballadores. 
3/4 parts de les persones
majors de 65 anys que viuen
soles són dones. 

El confinament agreuja les
situacions de violència masclista
per a dones i infants al conviure
24h amb l’agressor. Caldrà donar
una resposta institucional en
aquest aspecte un cop sortim del
confinament.

C O R O N A V I R U S

 IMPACTE
DE GÈNERE

La forçada digitalització de
l'economia posa de relleu la

desigualtat de gènere en aquest
àmbit degut a la bretxa digital.

La conciliació és gairebé  inviable
fent molt difícil l'accés pràctic 

al teletreball 

CURES
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SALUT

DOMÈSTIC

OCUPACIÓ

La mortalitat és major entre els
homes però existeix un major
risc d'infecció entre les dones, 
i això es relaciona amb
l'ocupació

La Covid-19 té un impacte
desigual entre homes i dones i es
manifesta en els següents àmbits

DIGITAL

ECONÒMIC

Els fenòmens socials
i les polítiques públiques 
no són mai neutres al gènere

CIÈNCIA


