ANUARI 2021 – RADIOGRAFIES DEL TERCER SECTOR SOCIAL
PRESÈNCIA DE LES DONES EN ELS ÒRGANS DE GOVERN DE LES ENTITATS SOCIALS

EL TERCER SECTOR SOCIAL ASSOLEIX LA PARITAT DE GÈNERE EN ELS ÒRGANS
DE GOVERN, AMB UN 50,3% DE DONES.


L’any 2021, la presència de les dones en els òrgans de govern de les entitats socials ha
estat d’un 50,3%, 5 punts més que la darrera dada disponible relativa al 2018.



El 44,9% dels càrrecs de presidència està ocupat per una dona.

Barcelona, 9 de febrer de 2022
La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social presenta els resultats de la 4a
radiografia de l’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya dedicada a
conèixer l’estat i l’evolució de la presència de les dones en els òrgans de govern de les
entitats socials. Al Tercer Sector Social, els òrgans de govern es refereixen a les juntes
directives, en el cas de les associacions; als patronats, en el cas de les fundacions; i als
consells rectors en el cas de les cooperatives d'iniciativa social. Igualment, en el cas de les
associacions i cooperatives, cal destacar que el màxim òrgan de govern és l’assemblea
general.
L’any 2021, la presència de les dones en els òrgans de govern de les entitats socials
(juntes directives, patronats i consells rectors) ha estat d’un 50,3%, enfront d’un
49,7% d’homes, assolint la paritat de gènere i superant en 5 punts la darrera dada
disponible del 2018 (45,3%).
Segons La Confederació, aquesta és una dada positiva que situa al Tercer Sector Social
com un sector compromès amb l’equitat de gènere i amb la transformació social, no
només per la seva clara funció social, sinó també en els models de gestió i
governança interna.
Aquesta presència de dones en els òrgans de govern arriba al 84,2% en el cas de les
cooperatives d’iniciativa social, i baixa al 44,1% en el cas de les fundacions. En les
associacions, la dada s’aproxima a la mitjana del conjunt del sector, amb un 50,2%.
La Confederació afirma que no hi ha dades anàlogues publicades sobre el conjunt del teixit
empresarial català per poder-se comparar, essent la única referència disponible la
presència de dones en els consells d’administració de les empreses de l’IBEX-35, en les que
la presència de les dones se situa en el 29,8%.
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Més enllà de la dada global, l’anàlisi realitzat posa també el focus en els càrrecs de
presidència, i en aquest cas, un 44,9% de les presidències estaven ocupades per
dones l’any 2021. Segons forma jurídica, és també a les cooperatives d’iniciativa social on
hi ha més dones que ocupen el càrrec de presidència (70%), seguit de les associacions
(51,8%) i de les fundacions (35%). Tornant a agafar les dades referides a les empreses de
l’IBEX-35, el percentatge de dones que ocupen càrrecs de presidència en els consells
d’administració decau fins al 5,9%.
Pel que fa a l’assistència de dones en els Assemblees Generals, aquesta ha estat del 73,7%
l’any 2021. Les assemblees són el màxim òrgan de govern de les associacions i de les
cooperatives i estan formades pel conjunt de persones sòcies.
Finalment, La Confederació recorda que el Tercer Sector Social és un sector altament
feminitzat, no només als òrgans de govern, sinó principalment pel què fa a persones
contractades (100.400 a Catalunya) on 3 de 4 quatre professionals són dones (75%).
La Confederació aprofita la presentació d’aquests resultats posar en valor el Programa de
gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
iniciat l’any 2017 de la mà de la DDIPAS (Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció
Social) amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i
que sens dubte està contribuint a assolir avenços significatius en aquesta matèria.
Podeu consultar la infografia amb els resultats complets de la Radiografia 4 en el següent
enllaç. L’”Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya” és una iniciativa de La
Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció
General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i
elaborada per l’Observatori del Tercer Sector. Trobareu totes les radiografies aquí.

Per obtenir més informació, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a
contactar amb: Laura Trabal Svaluto-Ferro | Responsable de Comunicació i Premsa
de La Confederació | T - 687 85 70 55

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les
entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que
presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de
1.200 organitzacions i 100.400 professionals que, des d’una voluntat expressa no
mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure
educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació 0-3, la intervenció social amb
infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la
discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.
www.laconfederacio.org | Memòria d’activitats 2020 | Dossier de presentació de La
Confederació
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