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INTRODUCCIÓ

La unió dels conceptes de feminització i precarietat comporta diverses manifestacions 
de desigualtat de gènere que no han estat explorades en profunditat, tot i aparèixer 
reiteradament en l’estudi del mercat laboral turístic. Alhora, cal tenir en compte la 
dificultat per a definir el fenomen del turisme i, per tant, els llocs de treball generats 
dins d’aquesta indústria, que generalment es classifiquen com a directes o indirectes. 
Segons la Organització Internacional del Treball (OIT, 2017) s’identifica com a treball 
turístic aquell generat en els sectors de l’hostaleria, la restauració i entreteniment, la 
gestió de viatges i les atraccions turístiques. No obstant, en el següent informe també 
s’incorporen altres sectors no reconeguts en la darrera definició com ara els transports. 
Per tant, des d’una perspectiva àmplia i crítica, s’analitza el mercat laboral turístic, 
tenint en compte una de les seves característiques inherents actualment: l’elevada 
feminització. Així doncs, el gènere es contempla com l’eix principal d’aquest informe, 
una variable a través de la qual es detecten grans buits de coneixement. 

La dona, protagonista de les desigualtats de gènere existents en el sector turístic, ha 
estat associada amb la construcció d’una identitat femenina a la qual se li atorguen les 
tasques de cura, enteses com les responsabilitats del manteniment de la llar, la cura 
d’infants i persones dependents, etc. A més, cal afegir també la divisió desigual de 
les responsabilitats domèstiques entre homes i dones i la falta d’ajudes socials, el que 
facilita la comprensió de la discriminació de gènere (Moreno i Cañada, 2018). 

No obstant, per a poder analitzar aquest fenomen de manera global, és necessari 
aplicar la perspectiva de la interseccionalitat. Aquest concepte, creat per Kimberlé 
Crenshaw (1991), permet entendre com els diferents eixos d’opressió s’entrellacen per 
arribar a conformar formes de domini d’opressió úniques. En aquest sentit, en l’estudi 
de les desigualtats de gènere és necessari incorporar aspectes com la raça, l’estatus 
migratori, el context social i geogràfic, l’edat, nivell d’estudis, l’orientació sexual, la 
identitat de gènere, i les capacitats, entre d’altres. La unió dels eixos de gènere, raça i 
estatus migratori, per exemple, naturalitza les dones migrants en feines concretes, com 
ara en tasques de neteja i de cuina. Per altra banda, l’edat en funció del gènere només 
s’estudia en cas de les treballadores joves, com ara el col·lectiu d’hostesses, mentre 
que no hi ha dades sobre com influeix aquest aspecte en treballadores de major edat. 

En aquesta línia, des de la interseccionalitat es formula la pregunta 
de “qui no hi és?”. Tenint com a objectiu respondre aquesta qüestió, 
el feminisme aplicat a la investigació en turisme interpel·la als estudis 
per a incorporar aquelles veus i experiències que no s’han tingut en 

compte. Kalargyrou i Costen (2017), afirmen que hi ha un gran buit de coneixement 
sobre les persones treballadores de la indústria turística amb discapacitats, ja 

Des de la interseccionalitat 
es formula la pregunta de 
“qui no hi és?”.
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que no es tenen en compte les seves necessitats. De la mateixa manera, el col·lectiu 
LGTBIQ és minsament representat en els estudis del mercat laboral turístic, per 
bé que les investigacions actuals mostren futures línies d’investigació.

A més de tenir en compte la interseccionalitat, a l’hora d’analitzar les desigualtats de 
gènere presents en el mercat laboral turístic, també cal comprendre quines dinàmiques 
àmpliament conegudes a nivell social no es veuen reflectides en l’estat de coneixement 
actual. Per tant, és necessari recollir la recerca de diverses fonts d’informació més 
enllà de la producció científica, com ara informes i estudis d’institucions, agències, 
sindicats o organitzacions no governamentals, coneguda pel terme “literatura gris”. 
D’altra banda, cal reconèixer les dificultats en la investigació del mercat laboral turístic, 
pel que fa a l’accés a les dades o fins i tot la seva inexistència, ja que és un sector 
que presenta una elevada privatització i fragmentació. Alhora, s’han analitzat casos 
molt concrets que no permeten generalitzar sobre certs fenòmens que ocorren en la 
indústria. Degut a aquestes dificultats, la investigació sobre el mercat laboral turístic 
s’ha centrat majoritàriament en l’àmbit hoteler i serveis de càtering, on hi ha un sobre-

anàlisi de les cambreres de pis (Baum, 2013). Com a temàtiques més 
analitzades, gran part de les investigacions en relació al mercat laboral 
turístic i el gènere han quedat reduïdes a les problemàtiques del 
sostre de vidre i la bretxa salarial. Aquest fet provoca que la visió 
sobre les desigualtats de gènere en la indústria turística quedi greument 
esbiaixada.

Així doncs, tenint en compte el coneixement actual i en el marc de la 
interseccionalitat, l’objectiu d’aquest informe és realitzar un estat de 

la qüestió sobre el mercat laboral turístic amb perspectiva de gènere a través d’una 
perspectiva crítica. D’aquesta manera, el present document es situa com una primera 
aproximació del coneixement científic cap a aquesta àrea d’estudi amb casos pràctics 
que exemplifiquen els diferents contextos. Més concretament, en aquesta investigació es 
recullen 15 manifestacions de desigualtat de gènere basades en el treball previ d’Ernest 
Cañada (Moreno i Cañada, 2018; Cañada, 2019a). 

 
INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest 
informe és realitzar un 
estat de la qüestió sobre 
el mercat laboral turístic 
amb perspectiva de 
gènere a través d’una 
perspectiva crítica.
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DESIGUALTATS PER RAONS DE GÈNERE

1. DOBLE PRESÈNCIA

Les dones de tot el món, de manera generalitzada, s’han vist sotmeses a una sèrie 
de rols tradicionals basats en el gènere que les situen com aquelles persones que 
han d’encarregar-se de les feines de la llar, la cura dels infants, de persones grans 
i de la família en general. Les darreres tasques tenen la particularitat que no estan 
reconegudes amb una remuneració econòmica. Aquest aspecte situa un obstacle enmig 
del recorregut professional de les dones, conegut com a doble presència, que s’entén 
com la necessitat de respondre a les demandes de feina del treball assalariat i 
del domèstic-familiar de manera sincrònica (Moreno et al., 2010).

La necessitat de respondre a aquestes responsabilitats pot comportar nombroses 
afectacions a la vida personal de la treballadora, ja que el volum de temps i esforç 
dedicat a les tasques domèstiques i a la feina assalariada la deixen amb pocs recursos 
de lleure, descans i dedicació individual. A més, la salut de les empleades es pot 
veure en risc degut a aquesta càrrega de treball amb afectacions sobre la seva salut 
mental i la seva vitalitat, tot fent aparèixer símptomes cognitius i conductuals d’estrès 
(ISTAS, 2002; Ruiz-López et al., 2017) (veure punt 12).

Tot i que generalment es parla de dues feines o àrees de treball diferents, a mida que 
les dones s’han anat introduint a la vida laboral, els estereotips les han encasellat dins 
de les mateixes tasques reproductives que tradicionalment han realitzat a la llar (cuinar, 
netejar, cura de les persones i assistència, etc.). Sovint aquest tipus de feines, en molts 
casos de caràcter informal, són les úniques a les que poden accedir i es converteixen 
en el mitjà exclusiu per a obtenir ingressos. L’accés al mercat laboral pot significar la 
independència econòmica de les dones, ajudar al seu benestar social i millorar la qualitat 
de vida de la seva família o inclús la seva supervivència, especialment en territoris en 
desenvolupament. 

Aquesta realitat es veu profundament reflectida en iniciatives de Turisme Rural 
Comunitari, de volunturisme o als negocis familiars (veure punt 15), ja que en molts 
casos la dona estén les seves feines diàries de cura de la llar per a poder oferir un 
servei als visitants (Duffy et al., 2012; Xheneti, Karki i Madden, 2018). Com és habitual 
en moltes cultures i territoris, els homes de la família no proporcionen cap mena de 
suport en aquestes tasques, malgrat no es situïn únicament dins de l’àmbit familiar. Per 
aquest motiu, les dones sovint pateixen situacions d’estrès a causa de la càrrega 
de treball a la que es veuen sotmeses (Xheneti, Karki i Madden, 2018).

http://www.albasud.org/publ/docs/95.ca.pdf
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L’associació de les responsabilitats domèstiques a les dones no només existeix dins dels 
reptes de la conciliació amb el món laboral o els de naturalització del seu encasellament 
en diferents tasques i professions. També té un gran pes en aspectes com la 
contractació (veure punt 4), el salari percebut (veure punt 3) o la capacitat de moure’s 
jeràrquicament dins l’escala empresarial (veure punts 6 i 7).

2. SEGMENTACIÓ LABORAL PER RAONS DE GÈNERE I RAÇA

La composició de la força de treball s’organitza a partir de la seva divisió per gènere, 
amb activitats a les quals s’atribueixen valors femenins o masculins, per la qual cosa es 
naturalitza la desigualtat social, és a dir, es percep com a normalitat la discriminació. 
El treball turístic s’associa a condicions de treball precaritzades, contractes flexibles, 
jornades llargues i irregulars i pràctiques d’explotació. Aquestes condicions acostumen a 
recaure sobre mà d’obra immigrant, especialment femenina (Rydzik i Anitha, 2019). A la 
indústria turística, les dones ocupen posicions de categories i salaris baixos i, a més, les 
d’origen immigrant es troben en desavantatge per la manca de familiaritat amb el treball, 
les limitades xarxes personals i les qualificacions no reconegudes (Dyer et al., 2010). En 
ambdós casos, la dificultat per a progressar verticalment a la feina és elevada, tant pel 
sostre de vidre com pel terra enganxós (veure punts 6 i 7). 

Cuinera. Font: ILO/J. Aliling 2015, sota llicència de creative commons 3.0.

1. 
DOBLE PRESÈNCIA
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La feminització del treball turístic, i més concretament en la seva intersecció amb la 
raça, implica que les tasques desenvolupades per les dones en el mercat laboral siguin 
una extensió de les tasques de cura, és a dir, del treball domèstic. És per aquest motiu 
que les dones ocupen llocs com a cambreres de pis, netejadores d’allotjaments turístics, 
recepcionistes d’hotel o agents de viatges, entre d’altres; feines que requereixen una 
especial atenció a la neteja, tracte personal i planificació. Per altra banda, certs treballs 
turístics són masculinitzats, tant per motius històrics com físics, i dificulten l’accés a les 
dones, com és el cas dels pilots d’avió o la figura del grum. Aquesta dinàmica també és 
present en la minsa representació femenina en posicions relacionades amb el turisme i la 
tecnologia (Figueroa-Domecq et al., 2020).

L’estatus migratori és usat per part de les 
empreses de manera semblant al gènere com a 
base per a la discriminació i la segmentació en 
el mercat de treball (Dyer, McDowell i Batnitzky, 
2010). La força de treball també és distribuïda 
en funció del país d’origen del personal, de 
tal manera que les dones procedents de països 

empobrits són seleccionades per a tasques clarament diferenciades segons el gènere i 
la raça. L’estatus migratori es creua amb d’altres categories com l’etnicitat, el gènere, 
la classe i l’edat per a organitzar les oportunitats de treball al mercat laboral, generant 
treballadores més o menys “apropiades” segons cada tipus de tasca. D’aquesta 
manera la distribució del personal dins d’un hotel, per exemple, es realitza de manera 
diferenciada en funció de com ha estat concebut el treball en cada departament, així 
com les imatges construïdes a través de la naturalització d’habilitats i de determinats 
estereotips segons nacionalitats (Dyer, McDowell i Batnitzky, 2010). 

Un exemple concret de segregació per etnicitat, raça i gènere es troba als creuers 
turístics. Les dades mostren que un 80% de treballadors en creuers són homes, ja que 
aquestes tasques són percebudes com a físicament molt dures (Wu, 2005). És per 
aquest motiu que abans i durant els processos de selecció de personal es naturalitza 
aquesta desigualtat, amb homes aplicant per tasques de més esforç físic i dones 
buscant feines orientades al servei al client (Bolt i Lashley, 2015). La jerarquia en 
l’organització del treball respon a criteris que normalitzen la discriminació per origen: 
els treballadors d’Estats Units i Europa Occidental ocupen posicions directives; mentre 
que les treballadores de les mateixes nacionalitats i, en menys casos, d’Europa Oriental, 
es troben en posicions com a caps de recepció, guest-relations, casinos, animadores 
i responsables de serveis de sala. Per altra banda, les feines als restaurants i el treball 
de cabina les ocupen homes procedents d’Amèrica Llatina, del Sud-est asiàtic i, en 
menor mesura, dones del Sud-est asiàtic. Aquesta posició jeràrquica tendeix a feminitzar 
els homes procedents del Sud-est asiàtic, establint comparacions amb els homes del 
Nord Global, considerats “més homes”. De la mateixa manera s’estima que les dones 
treballadores als creuers han de tenir certs atributs físics considerats atractius, una 
habilitat innata per les cures i el servei, extrema atenció al detall, i dots per entretenir a 
altres persones (Chin, 2008).

L’estatus migratori es creua amb d’altres 
categories com l’etnicitat, el gènere, 
la classe i l’edat per a organitzar les 
oportunitats de treball al mercat laboral, 
generant treballadores més o menys 
“apropiades” segons cada tipus de tasca.

2. 
SEGMENTACIÓ 
LABORAL PER 
RAONS DE GÈNERE 
I RAÇA
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Un altre exemple es troba en el sector de la restauració on, tot i que generalment les 
condicions d’ocupació són precàries per al conjunt dels treballadors i treballadores, 
existeixen també certs patrons de segmentació pels quals les persones blanques 
ocupen majoritàriament els llocs de treball més visibles, sobretot en la recepció 
dels restaurants. Alhora, les persones discriminades per raça i les dones treballen 
bàsicament a la cuina, preparant el menjar i rentant plats. Al seu torn, aquestes 
jerarquies produeixen diferències de salaris, beneficis social, oportunitats 
de capacitació i progrés i en les condicions de treball. Per exemple, la majoria 
de treballadores immigrants rarament tenen accés a un ascens, de tal manera que 
aquestes empleades es troben atrapades en una mateixa categoria laboral. Així és com 
les feines no són assignades tant per les habilitat i l’experiència, com per diferències 
racials, de gènere i estatus migratori (Schneider, 2012).

3. DISCRIMINACIONS SALARIALS

El sector turístic en general presenta un salari mitjà baix i una gran part de la força 
de treball rep remuneracions reduïdes, a la vegada que es veu sotmesa a unes dures 
condicions de feina. Aquests efectes són intensificats dins un context de discriminació 
de gènere, entès com una desvalorització de les feines feminitzades que es veu 
reflectida en els salaris. Aquests solen ser més baixos i en alguns casos notòriament 
inferiors a aquelles feines de similars categories que generalment són dutes a terme 
per homes.

Ons-Cappa, García-Pozo i Sánchez-Ollero (2017) repassen els factors sociològics 
i culturals que afecten aquesta diferència salarial, suposadament provinent d’una 
discriminació a partir de la productivitat potencial d’homes i dones. D’entre aquest 
factors destaca una menor experiència laboral del col·lectiu femení potenciada per 
les responsabilitats de cura de la llar i de la família associades a les dones. També 
és discutida la idea que els empresaris prefereixen contractar persones amb més 
probabilitats de quedar-se durant més temps, és a dir, els homes, ja que generalment 
aquests no es veuen lligats a la necessitat de conciliar la seva feina amb les 
responsabilitats domèstiques o amb les tasques de cura. Per una altra banda, en molts 
casos perdura la idea que els homes són aquells que han de proveir econòmicament a 
les seves famílies, mentre que les dones treballen per tal de complementar el salari del 

seu marit, el qual és concebut socialment com a 
prioritari (González, 2004).

Un altre factor que afecta a les diferències salarials 
entre homes i dones prové de la mateixa naturalesa 

dels contractes. Sense considerar el seu general caràcter estacionalitzat en el sector 
turístic, s’observa una presència majoritària de contractes a temps parcial entre 
dones (veure punt 4). Durant molt de temps, això ha estat considerat un avantatge per a 

Un factor que afecta a les diferències 
salarials entre homes i dones prové de la 
mateixa naturalesa dels contractes.

2. 
SEGMENTACIÓ 
LABORAL PER 
RAONS DE GÈNERE 
I RAÇA
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que aquestes persones puguin conciliar el seu temps a la feina amb les tasques de cura 
dels infants o de les persones dependents, malgrat això afecti al total de la remuneració 
obtinguda. La Encuesta Anual de Estructura Salarial, realitzada per l’Instituto Nacional 
de Estadística, permet observar aquest fenomen mitjançant les dades obtingudes de 
les treballadores de l’hostaleria, evidenciant com els seus salaris han estat inferiors als 
homes del mateix sector entre els anys 2008 i 2016 (Martínez i Martínez-Gayo, 2019).

Diversos exemples d’aquesta afectació es poden trobar en gran mesura dins el sector 
hoteler, amb un focus important en les cambreres de pis o les netejadores d’habitatges 
d’ús turístic. Un cas concret es va viure a finals de l’any 2017 a l’Hotel Best Tenerife, al 
sud de Tenerife, on les cambreres de pis (92% dones) cobraven un plus de productivitat 
de 139€, mentre que els cambrers de sala (85% homes) cobraven 640,67€, malgrat 
totes dues posicions es trobessin al mateix conveni professional i tinguessin el mateix 
salari base.

Manuel Rivera (2018) també presenta un altre exemple mitjançant el seu estudi sobre 
turisme rural a Andalusia, centrat en l’allotjament i altres establiments del sector. Rivera 
observa com els homes obtenen una mitja de remuneració d’un 23% més alta que el 
conjunt de dones, fet sorprenent si es té en compte que hi ha una destacable majoria de 
dones amb un nivell de formació superior al dels seus companys homes.

A l’hora d’enfrontar-se a aquesta realitat, s’han donat diverses lluites per l’equiparació 
salarial, com és el cas que presenta Pepi García Lupiáñez a Las que limpian los hoteles 
(Cañada, 2015), una treballadora dins el sector de l’hostaleria molt lligada a les lluites 

Cambrera de pis. Font: Ana Núñez. 
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https://www.publico.es/sociedad/discriminacion-genero-hotel-tenerife-640-euros-139.html
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sindicals. Un dels fets que destaca Pepi Garcia va tenir lloc a Màlaga, on ella i les 
seves companyes van organitzar una assemblea per tal de comprovar la diferència de 
remuneració entre les treballadores i els treballadors dels seu departament o d’altres a 
categories homòlogues. Aquest procés va poder realitzar-se mitjançant els TC2, és a 
dir, els documents oficials de cotització actualment anomenats RNT (Relació Nominal de 
Treballadors) on s’inclou tota la informació sobre les altes, baixes i bases de cotització 
de les persones treballadores de l’empresa que hagin sigut donades d’alta durant aquell 
mes i informa de qui té dret a bonificacions i/o deduccions. Així doncs, les cambreres 
de pis van aconseguir un augment de 100€ mensuals als seus salaris. Aquesta i altres 
reivindicacions posen en evidència la necessitat d’avançar cap una major igualtat salarial 
entre homes i dones al sector turístic.

4. CONTRACTACIÓ ATÍPICA

La contractació atípica, que inclou contractes temporals, a temps parcial i 
externalitzacions, és un conjunt de fórmules que busquen ajustar la disponibilitat 
de les treballadores a les necessitats de l’empresa, en base a una demanda altament 
fluctuant. Walsh (1991, citat per Purcell, 1997) destaca que la majoria de treball a 
temps parcial, temporal i informal en el sector de l’hoteleria és realitzat per dones, per 
la qual cosa es pot afirmar que la contractació atípica és una desigualtat de gènere en 
el mercat laboral turístic.

La contractació a temps parcial té per finalitat flexibilitzar el treball, adaptar-se a les 
necessitats del mercat i reduir els costos per a les empreses (Puech, 2007, citat 
per Cañada, Julià i Benach, 2019). Els motius pels quals les dones representen la 
major part de contractes a temps parcials són variats, tot i que en gran nombre es 

deuen a la necessitat de conciliar la vida laboral amb altres 
responsabilitats, com poden ser les tasques de cura. Un altre 
col·lectiu amb un alt percentatge d’aquest tipus de contractes és el 
d’estudiants, que realitzen feines a temps parcial per la facilitat de 
compaginar-les amb els estudis. Aquest és el cas de les hostesses 
de congressos i esdeveniments, un grup sotmès a una elevada 
flexibilització laboral i feminització. Un altre exemple són les guies 

a bord dels busos turístics, que es troben amb contractes a temps parcial, ja que 
l’empresa addueix que el fet que el servei funcioni només de dia dificulta l’organització 
de dos torns de vuit hores cadascun. Per tal d’ajustar les hores contractades i no haver 
de pagar hores extres o evitar tenir personal contractat sense una demanda suficient, 
l’empresa combina el contracte a temps parcial amb l’ús d’hores complementàries, 
provocant oscil·lacions en l’horari de les treballadores i el seu consegüent malestar 
(Cañada, Julià i Benach, 2019).

Les hostesses de 
congressos i esdeveniments 
són un grup sotmès a 
una elevada flexibilització 
laboral i feminització.

3. 
DISCRIMINACIONS 
SALARIALS
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Tal i com afirma la literatura científica (Albarracín, 2010; Campbell, 2016; Axelsson, 
2015; Bird, 2002; citats per Cañada, Julià i Benach, 2019), els contractes temporals 
són més elevats en les dones, les persones immigrants, els menors de 35 anys i 
les empreses que tenen més de 51 persones en plantilla. Les empreses utilitzen els 
contractes temporals amb l’objectiu de reduir els costos salarials i laborals, sovint a 
través d’empreses de treball temporal (ETT). Les conseqüències d’aquests contractes 
per a les persones treballadores són diverses: intensificació del treball, menor 
salari, i/o accés restringit a les prestacions socials com ara la baixa per malaltia o 
les vacances pagades (Evans, 2007, citat per Cañada, Julià i Benach, 2019).

Per altra banda, l’externalització ha estat un fenomen que ha afectat a moltes 
treballadores de l’àmbit turístic, i que es defineix com l’obtenció de serveis o productes 
provinents d’una empresa externa els quals tradicionalment eren realitzats internament 
(Dolgui i Proth, 2013). En els darrers anys molts hotelers han apostat per aquesta 
estratègia, amb la intenció de reduir costos fixes, introduir noves tecnologies per part 
d’empreses especialitzades, diversificar la seva oferta incorporant serveis externs i 
millorar en qualitat per centrar-se en les activitats clau del negoci (Espino-Rodríguez i 
Ramírez-Fierro, 2017). L’externalització als hotels es va iniciar en els serveis auxiliars, 
com manteniment, informàtica, seguretat, jardineria o bugaderia, sense afectar les 
activitats centrals. Posteriorment, s’ha estès al departament de pisos ja que es pot 
obtenir major marge de beneficis en ser un dels més nombrosos. L’elevada feminització 
d’aquest departament és un factor clau per entendre el motiu pel qual ha rebut més 
externalització, ja que històricament les persones que han dirigit els sindicats, les 

4. 
CONTRACTACIÓ 
ATÍPICA

Hostesses en un esdeveniment. Font: bleublogger, sota llicència de creative commons 2.0.
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reivindicacions i les negociacions han estat homes (veure punt 12). La consideració 
del departament de pisos com a sector feminitzat l’ha situat en segon pla, 
tot i que l’externalització s’ha imposat en altres departaments de manera progressiva 
(Cañada, 2016). 

La forma d’implementar les externalitzacions ha comportat en molts casos 
l’acomiadament de les treballadores via expedients d’extinció, així com posteriorment una 
cessió il·legal de les mateixes. La cessió il·legal consisteix en externalitzar únicament part 
de les treballadores d’un departament enlloc de tota la plantilla, tal i com estableix la llei, 

és a dir, externalitzar les cambreres de pis però no el càrrec 
de la governanta, per tal de seguir controlant de manera 
directa el treball de les cambreres de pis. Per altra banda, els 
hotels de nova creació incorporen l’externalització del servei 
de pisos des de l’inici. Així doncs, aquest model ha tingut 
moltes conseqüències sobre un col·lectiu laboral que ja era 

precaritzat. En primer lloc, moltes treballadores ho descriuen com un procés traumàtic 
que ha degradat la seva tasca i, per tant, també les seves condicions de vida. En segon 
lloc, aquest col·lectiu ha patit la pèrdua de la categoria laboral i ha percebut reduccions 
salarials. En tercer lloc, les cambreres de pis es troben amb una sobrecàrrega de treball 
amb l’externalització també de les bugaderies, anterior a la dels departament de pisos 
i estesa a la majoria dels hotels. En quart lloc, la incertesa en els horaris i calendaris 
laborals, encara que es troben especificats per contracte, genera inseguretat a les 
treballadores a l’hora de planificar-se, així com també pel fet de no saber la durada real 
del seu contracte. En cinquè lloc, s’ha produït una segmentació, divisió i increment de la 
competència entre els empleats i les empleades dels hotels amb condicions contractuals 
respecte als que estan subcontractats. En sisè lloc, també s’han accentuat els problemes 
de salut de les cambreres de pis, tant físics com psíquics. Finalment, l’externalització 
també ha comportat una reducció de la capacitat de representació i defensa dels 
interessos col·lectius (Cañada, 2016; Cañada, 2018). 

5. TREBALL INFORMAL

El treball informal està format per totes aquelles empreses que no són constituïdes com 
a entitats legals, independentment de qui en tingui la propietat, que pot ser d’una sola 
persona o de més d’una, ja siguin del mateix nucli familiar o no. Acostumen a operar a 
un baix nivell d’organització, a petita escala i amb una baixa o nul·la divisió entre treball i 
capital com a factors de producció (ILO, 2018). 

S’estima que dos mil milions de persones al món, és a dir, un 61% de la població 
mundial que es troba laboralment activa, obtenen el seu salari de l’economia informal 
(ILO, 2018). De forma general, el treball informal ocupa a més homes que dones, 63% i 
58,1% respectivament, ja sigui en països del Sud o del Nord Global i en contextos rurals 

El model d’externalitzacions de les 
cambreres de pis ha comportat 
greus conseqüencies sobre un 
col·lectiu ja precaritzat.
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o urbans. Tot i això, destaca la dada que en països amb una renda mitjana més baixa, 
el treball informal ocupa més dones que homes. La literatura científica explica que la 
majoria de treballadores informals no escullen aquesta forma de treball, sinó 
que s’hi dediquen per falta d’alternatives (Bonnet, Vanek i Chen, 2019).

En el cas concret del sector turístic, la seva naturalesa poc convencional i fragmentada 
afavoreix l’aparició de treball informal (Aykac, 2010, citat per Moreno i Cañada, 2018), 
especialment en destins turístics consolidats i durant la temporada alta (Ricaurte-
Quijano i Espinoza, 2017). Així doncs, cal aplicar la perspectiva de gènere en aquest 
àmbit per tres motius fonamentals. En primer lloc, la majoria d’estudis en turisme i 
gènere no contemplen les treballadores no estructurades ni les treballadores familiars 
no remunerades. En segon lloc, les mancances econòmiques i les dificultats per a 
desenvolupar capacitats i prendre decisions, fruit de la relació directa entre ser dona i 
treballar al sector informal. En tercer lloc, la majoria femenina treballa invisibilitzada en el 
sector informal des de casa seva o com a venedores ambulants. D’aquesta manera, el 
turisme se situa com un sector on s’observa major concentració de dones en activitats 
de caràcter informal (Moreno i Cañada, 2018).

Les treballadores informals han de fer front a major pobresa i vulnerabilitat que 
les empleades amb feina formal (Bonnet, Vanek i Chen, 2019), com ara la manca de 
cobertura de seguretat social, de prestacions socials o d’ingressos justs (Leguizamón, 
2016, citat per Moreno i Cañada, 2018). També es detecten jornades laborals no 
preestablertes que, per tant, deriven en retribucions salarials no fixes (Gómez, 2019). 
En el cas del turisme, la vulnerabilitat s’observa en dues vessants: la visible, amb 
treballs informals basats en el comerç al carrer en contacte amb la persona viatgera; 
i la invisible, amb activitats domèstiques a l’interior d’hotels, restaurants, activitats 
d’aventura o en allotjaments (Gómez, 2019).

Un exemple de treball informal en el sector turístic el trobem en les venedores 
ambulants. De forma general, aquestes treballadores no tenen permís per a 
desenvolupar la seva activitat, per la qual cosa poden patir assetjament policial, veure’s 
obligades a pagar suborns per tal de poder treballar, tenir els seus béns confiscats, ser 
expulsades dels llocs on desenvolupen la seva activitat amb, fins i tot, brutalitat policial i 
detencions. A la inseguretat personal que pateixen s’hi sumen les conseqüències d’estar 
en contacte constant amb la contaminació del trànsit de vehicles i les inclemències del 
temps, que poden resultar especialment perjudicials per als infants que les acompanyen. 

A més, sovint no tenen espais per emmagatzemar els seus 
productes, fet que pot derivar en la seva pèrdua o en haver de 
carregar la mercaderia a l’inici i al final de cada jornada (Wintour i 
Garzaro, 2013). 

Un cas d’estudi en concret és el de les treballadores de la Baja 
California Sur, una destinació turística de Sol i platja situada a 

Mèxic. El creixement del turisme en aquesta zona va anar acompanyat d’un fenomen 
migratori on les dones van trobar una oportunitat d’inserció econòmica, per bé que els 
ingressos que perceben no són estables ni fixes. Així mateix, la falta de reconeixement 

La falta de reconeixement 
legal de les venedores 
ambulants propicia situacions 
d’explotació per part de les 
autoritats fiscals o policials.
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INFORMAL

legal del seu treball propicia situacions d’explotació per part de les autoritats fiscals o 
policials. També es produeixen situacions d’autoexplotació, per les llargues jornades en 
condicions desfavorables (Gámez, Wilson i Ivanova, 2010). En un altre context geogràfic, 
les venedores ambulants de Hanoi (Vietnam) expressen com les dures condicions de 
feina i les llargues jornades laborals els deterioren greument la salut i els impedeixen 
realitzar la seva tasca. El fet de no poder carregar tants pesos o tenir dificultats 
per recórrer les llargues distàncies des de la seva residència fins a la zona turística 
comporta menors vendes i, per tant, menys ingressos (Truong, 2018). 

La feina informal de les treballadores ambulants s’analitza des de dos punts de vista 
diferents: l’empoderament de les dones, manifestat a través de tenir una veu pròpia dins 
la seva llar i el seu cercle social (Trupp i Sunanta, 2017); o entenent que aquesta situació 
d’informalitat els condiciona tenir un futur estable i provoca marginació de la seguretat 
social (Ricaurte-Quijano i Espinoza, 2017). 

6. SOSTRE DE VIDRE

El terme sostre de vidre sorgeix als anys setanta als Estats Units per descriure 
les barreres artificials i invisibles creades per perjudicis actitudinals i 
organitzacionals que impedeixen a les dones ocupar càrrecs directius (Wirth, 
2001). És a dir, són els obstacles amb els que es troben les dones qualificades, 
amb grans capacitats personals i professionals, per accedir a nivells de direcció i 
responsabilitat més elevats (Huete, Brotons i Sigüenza, 2016).

Una de les raons per les quals les dones veuen obstaculitzat el seu ascens a posicions 
de direcció és perquè aquestes posicions requereixen un major compromís i exigència 
que es consideren difícilment compatibles amb les responsabilitats domèstiques que 
se’ls atribueixen. A més, encara que finalment aquestes dones arribin ocupant càrrecs 
de responsabilitat, estaran exercint les seves capacitats professionals i personals en 
un món laboral masculinitzat (Moreno i Cañada, 2018). A la vegada, el seu lideratge 
està associat a valors propers als estereotips del gènere femení tradicional com, per 
exemple: el pensament relacional, la col·laboració, la comunicació inclusiva, l’emoció, 
l’empatia i la capacitat multitasca (Medina, 2019).

Segons Agut i Martín (2007) per tal d’arribar a aquests llocs de feina d’alta 
responsabilitat és important tenir oportunitats per a desenvolupar la carrera professional 
o experiències laborals que et preparin per a assolir futurs reptes. Es considera que 
el període indicat és entre els 30 i 40 anys, coincidint també amb l’etapa on hi ha una 
dedicació més intensiva a la cura dels fills i filles. Per aquesta raó es detecta l’existència 
d’una cultura organitzacional on persisteixen els valors masculins i la falta d’una 
política laboral que afavoreixi la conciliació de la vida laboral i familiar. Així 
doncs, moltes dones han de lidiar amb espais laborals masculins amb horaris nocturns, 
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partits o llargues jornades incompatibles amb els rols tradicionals de mare i esposa. 
Fins i tot, aquelles dones sense responsabilitats familiars, són vistes com a “mares 
potencials” i per tant se’ls pots arribar a oferir menys oportunitats de formació per a 
progressar a les seves carreres. 

Equality in Tourism, amb el seu estudi Sun, Sand and Ceilings: Women in The Boardroom 
in The Tourism Industry (2013) exposa que les treballadores de la indústria turística 
al Regne Unit no estan representades en l’àmbit executiu en les principals empreses 
turístiques del món, tot i constituir la major part del treball turístic. D’un total de 78 
enquestes entregades, només el 15,8% de les juntes directives tenen una dona realitzant 
un càrrec com a directiva. Per exemple, a TUI Travel, un dels tour-operadors més 
importants a escala mundial, les dones representen el 59% de la plantilla, però només un 
13,3% realitzen tasques de direcció. Es pot concloure, doncs, que la indústria turística 
està fracassant en la promoció de les treballadores en alts càrrecs directius i presa de 
decisions (Moreno i Cañada, 2018).

Pel que fa al sector hoteler espanyol, la situació és similar, ja que segons dades de 
2013, els llocs de treball de direcció i gestió estan ocupats majoritàriament per homes, 
concretament en un 67,2% davant d’un 32,68% de dones directores i gerents. En canvi, 
en analitzar càrrecs intermedis, la distribució per gènere és més paritària, sent un 
52,73% ocupats per dones i un 47,27% per homes. Contràriament, l’ocupació en els llocs 
més baixos dins la jerarquia laboral, com seria el personal de neteja, la dona representa 
aproximadament el 90% de la força de treball (Huete, Brotons i Sigüenza, 2016).

6. 
SOSTRE  
DE VIDRE

Dona treballant. Font: Nenad Stojkovic, sota llicència de creative commons 2.0.
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Si es continua analitzant el marc espanyol, l’estudi El techo de cristal en la industria 
hotelera de Tenerife (Islas Canarias): el acceso de las mujeres al liderazgo en el 
sector de Garcia, Galante i Poveda (2018) reflecteix la situació de les dones als hotels 
tinerfenys. Als seus resultats es plasma la manca de representació igualitària 
entre homes i dones en posicions de mitja i màxima responsabilitat. Tot i que 
hi ha un 35% de dones directives i un 37% que ocupen posicions de segon nivell, 
l’accés a aquestes posicions es caracteritza també per una segmentació horitzontal 
per departaments. En departaments amb més dones a la plantilla, els lideratges 
es comparteixen entre ambdós gèneres, mentre que on la força de treball és 
majoritàriament masculina, el lideratge és íntegrament masculí. Malgrat que les dones 
no apareixen com a caps de cuina, restaurant o bar, sí que hi ha un 50% de direccions 
femenines en recepció i relacions públiques. L’estudi apunta que tant les estrelles com 
la grandària dels hotels estan estretament relacionats amb la presència de les dones 
en posicions de lideratge, atès que els hotels de major mida i més categoria compten 
amb menys dones al capdavant; i de fet, només apareix un 13% de dones en llocs de 
responsabilitat als hotels de 5 estrelles. 

Finalment, cal destacar també que al món de l’acadèmia les dades corroboren un cop 
més l’existència d’aquestes barreres invisibles. Pritchard i Morgan (2017) van analitzar 
189 revistes de turisme, on es va comprovar que dins de les 20 més populars, els 
homes ocupaven el 75% dels càrrecs d’alta responsabilitat. Més enllà de la representació 
numèrica de dones i homes, la perspectiva de gènere aplicada a la producció del 
coneixement comporta aportacions en diversos àmbits, com ara la incorporació de veus 
i identitats que han estat invisibilitzades i apartades de l’acadèmia. 

7. TERRA ENGANXÓS

El terra enganxós es defineix com “una expressió utilitzada com a metàfora per denotar 
un patró d’ocupació discriminatori que manté principalment les dones treballadores en 
els nivells més baixos de la piràmide ocupacional, amb baixa mobilitat i barreres 
invisibles per a la seva millora professional” (Carrasquer i do Amaral, 2019). Aquest 
concepte es veu fortament lligat al del sostre de vidre, tot i que, enlloc de representar 
la dificultat a l’hora d’ascendir a certs càrrecs superiors, aquests es mostren inexistents 
o altament improbables d’ocupar a causa de la mateixa naturalesa del lloc de treball, 
impedint el seu avanç professional i la millora de les seves competències, habilitats i 
de les seves condicions de treball (Carrasquer i do Amaral, 2019). Aquest fenomen no 
només es dóna degut a la imposició masculinitzada de la majoria de posicions directives 
o càrrecs alts en la jerarquia, sinó també pel fet que moltes de les feines feminitzades 
disposen d’una escala professional molt curta o l’evolució es produeix en molt rares 
ocasions. Mooney (2018) ho defineix des d’una perspectiva en que les dones, i per 
tant els seus llocs de treball, són associades a la “feina bruta” o considerant que les 
dones no són adients per a posicions directives, aspecte que les reté dins d’aquelles 
categories més baixes.

http://www.albasud.org/noticia/1234/transversalitzaci-de-la-perspectiva-de-g-nere-en-els-estudis-universitaris-en-turisme
http://www.albasud.org/noticia/1234/transversalitzaci-de-la-perspectiva-de-g-nere-en-els-estudis-universitaris-en-turisme
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En l’informe El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona (2019) es presenten 
el gènere, l’edat, el nivell d’estudis i el fet de ser una persona migrant com factors clau 
a l’hora d’influir en la trajectòria laboral d’una persona. En el cas de les dones, més 
de la meitat (52,5%) es veuen professionalment sotmeses a aquest fenomen mentre 
que només un 7,8% mostra trajectòries de mobilitat ascendents. Aquestes xifres son 
majoritàriament més positives quan s’observa la realitat dels homes, que desenvolupen 
en major freqüència una trajectòria professional sense els efectes del terra enganxós 
(Carrasquer i do Amaral, 2019; Ruiz-López et al., 2018). 

En els casos dels sectors de l’allotjament o dels serveis de restauració, s’observa 
una majoria de presència femenina, sobretot entre cambreres de pis, netejadores 

d’habitatges turístics o llocs de cuina que mostren limitades 
possibilitats per ascendir o promoure’s de manera professional, 
situant-les en un estat d’estancament (Martínez i Martínez-Gayo, 
2019). Spencer (2019) ha analitzat aquesta realitat mitjançant un 
estudi a hotels de l’àrea metropolitana de Kingston, Jamaica. Les 
dones entrevistades afirmen ocupar posicions on la mobilitat entre 
llocs de feina no és fàcil, com recepcionista o cambrera de pis, 
mentre que els homes es troben en situacions on la promoció vertical 

és més senzilla. A més, es troben diferències entre homes i dones sobre les seves 
intencions d’establir la seva carrera professional a llarg termini en el sector. En part, es 
destaquen els reptes presents en els llocs de feina feminitzats a l’hora de satisfer les 
necessitats físiques i psicològiques de les dones a llarg termini.

Un altre àmbit on ocorre el fenomen del terra enganxós és al sector dels creuers. 
Wu (2005) mostra un exemple a partir d’un estudi als ports de Barcelona, Amsterdam 
i Southampton, on les dones treballen principalment al servei del client, a cabina o al 
bar. A més, les marines són contractades principalment en posicions mitjanes i la seva 
presència en posicions baixes també és superior a la dels homes. Per altra banda, els 
marins gaudeixen d’una posició superior en un 25% més que les seves companyes, 
sense afegir les posicions sènior, en les que només un 13% són ocupades per dones. 
Aquest estudi suggereix l’existència d’un accés menor per part de les treballadores 
femenines a oportunitats de promoció dins el sector dels creuers.

8. IMPOSICIÓ D’ESTÀNDARDS FÍSICS 

En aquest apartat es posen de manifest les desigualtats de gènere en els criteris de 
selecció de certs llocs de treball dins el sector turístic. Aquests judicis es vinculen 
als cànons de bellesa, per bé que no mantenen cap relació amb els requisits per a 
desenvolupar les tasques. Històricament, els estàndards de bellesa s’han establert 
seguint els cànons occidentals i, per tant, es tenen en compte aspectes com ara la 
pell blanca, els cabells llargs, la joventut o el fet d’estar prima, a grans trets i entre molts 
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altres requisits (Frederick et al., 2015). Dotar el sector d’una determinada imatge també 
ha estat un punt clau en l’atracció de treballadores, raó per la qual se solen contractar 
joves treballadores amb l’objectiu de perpetuar una imatge glamurosa del sector, 
convertint així un cànon concret de bellesa i joventut en requisits indispensables per a la 
contractació (Jordan, 1997 citada per Moreno i Cañada, 2018). 

En aquest sentit, dins del sector turístic, les hostesses són un dels col·lectius que més 
pateixen aquestes imposicions. Les empreses exigeixen a les hostesses que es vesteixin 
de manera “atractiva” i que tinguin bona aparença, és a dir, que siguin primes, joves i 
“maques” (Fuller, 2012). Tenir atractiu físic o no tenir-lo pot tenir diferents implicacions 
com en el cas de les hostesses on les dones estèticament considerades atractives 
tenen més avantatges (Padilla, 2001). La mateixa lògica de distribució dins el lloc 
de treball també és vigent en discoteques i bars nocturns, on les empleades que 
compleixen amb el cànon de bellesa establert són situades en espais més propers 
als clients, com poden ser les zones VIP d’aquests recintes, amb una elevada 
sexualització de la seva presència i la seva tasca; mentre que les que no compleixen 
amb aquests estàndards desenvolupen altres feines.

Un dels esdeveniments més coneguts arreu del món, el Mobile World Congress (MWC), 
ha estat criticat per reproduir aquestes desigualtats de gènere. Treballadores i sindicats 
han denunciat que alguns dels requisits per a treballar a les zones VIP del congrés són 
tenir entre un 36 i un 38 de talla i un mínim de 1,70 metres d’alçada. De fet, existeixen 
diferències en motiu de l’alçada pel que fa al sou, tot i que la feina sigui la mateixa i en tots 
dos casos els requeriments consisteixin en tenir bona presència i un alt nivell d’idiomes. 
Així és com una noia amb una alçada de 1,70 metres o més pot cobrar 7,20€ bruts per 
hora i una altra de menys alçada cobra 6,20€ bruts per hora. A més, aquesta feina la 
realitzen majoritàriament estudiants que en pocs dies aconsegueixen uns diners extres 
treballant al congrés, als restaurants o a les festes nocturnes. En aquestes celebracions 
post-Mobile, també es reprodueixen dinàmiques masclistes, ja que els congressistes 
utilitzen a les hostesses per fer-se fotos amb elles al photocall, feina per la qual han 
estat contractades i, fins i tot, reben insinuacions sexuals per part dels convidats. 

Les hostesses de vol són un altre col·lectiu que s’ha vist condicionat 
pel seu físic per tal de poder dur a terme la seva feina. Tal i com ja 
explicava Hochschild (1983), les hostesses de vol han d’ajustar-se 
a estàndards específics de pes, figura, complexió, dents rectes i 
regularitat facial. Actualment, per les dones tripulants de cabina de 
passatgers és obligatori portar una base de maquillatge, rímel als 

ulls, pintallavis i les ungles perfectament cuidades amb tons discrets. A més, el cabell 
ha d’anar recollit amb una cua o un monyo, sense tenir en compte que aquest tipus 
de recollits poden perjudicar els cabells afro, que pateixen especialment amb aquests 
pentinats. En moltes companyies el protocol d’uniformitat durant el vol indica que les 
dones han de calçar un tacó baix (de 3 a 5 cm) i per embarcar, desembarcar i caminar 
per la terminal un taló alt (de 5 a 10 cm). Els homes també es veuen obligats a seguir 
uns certs estàndards, com ara afaitar-se si tenen una barba espessa i portar una 
manicura impecable.

Les hostesses de vol han 
d’ajustar-se a estàndards 
específics de pes, figura, 
complexió, dents rectes i 
regularitat facial.
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https://www.ccma.cat/324/faldilla-curta-alcada-minima-i-talla-36-els-requisits-de-les-hostesses-del-mobile/noticia/2905814/
https://www.ccma.cat/324/faldilla-curta-alcada-minima-i-talla-36-els-requisits-de-les-hostesses-del-mobile/noticia/2905814/
https://elpais.com/economia/2019/02/28/actualidad/1551384934_687971.html
https://elpais.com/economia/2019/02/28/actualidad/1551384934_687971.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/25/tentaciones/1495707596_069058.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/25/tentaciones/1495707596_069058.html
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L’aparença física es considera tan important que hi ha aerolínies com Emirates o Qatar 
Airways que demanen una fotografia de cos sencer al currículum per tal de poder 
accedir a l’entrevista amb la companyia. L’any 2017 va ser el primer cop que un jutge 
va fallar parcialment a favor de dues hostesses de vol de la companyia russa Aeroflot. 
Les dues treballadores havien denunciat a la companyia per haver patit discriminació 
salarial a causa de tenir més de 40 anys i superar la talla 42. De la mateixa manera, 
l’empresa havia relegat aquestes dues hostesses a vols nacionals, de curta durada i en 
pitjors horaris. 

Un altre exemple són els grans esdeveniments esportius, que atrauen un elevat nombre 
de visitants. En aquestes celebracions hi ha hagut hostesses que també han denunciat 
tant els requisits com les condicions de treball a les que estaven sotmeses. Aquest és 
el cas de les dones que van treballar al Torneig Comte Godó de tennis a Barcelona, que 
van ser obligades a treballar amb minifaldilla i sense abric a tres graus de temperatura 
durant el torneig. Altres esdeveniments esportius han pres la decisió d’eliminar la figura 
de les hostesses d’imatge, entenent que la seva tasca les objectificava i les mostrava 
com a element decoratiu. En són exemples la Volta a Catalunya, que l’any 2017 va 
prohibir que a l’entrega de premis apareguessin les hostesses i la Fórmula 1, que a 
l’inici de la temporada de 2018 també va decidir eliminar de la graella de sortida les 
anomenades “noies del paraigua”.

Hostessa de vol. Font: Delta News Hub, sota llicència de creative commons 2.0.
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https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-09-08/azafatas-aeroflot-talla-40-discriminacion_1440099/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-09-08/azafatas-aeroflot-talla-40-discriminacion_1440099/
https://www.ccma.cat/324/sancio-a-schweppes-per-discriminar-per-rao-de-sexe-les-hostesses-del-godo/noticia/2830417/
https://www.ccma.cat/324/sancio-a-schweppes-per-discriminar-per-rao-de-sexe-les-hostesses-del-godo/noticia/2830417/
https://www.ccma.cat/esport3/la-volta-a-catalunya-elimina-la-figura-de-les-hostesses-dels-podis/noticia/2779025/
https://www.nytimes.com/2018/05/24/sports/autoracing/grid-girls-f1.html
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9. ASSETJAMENT SEXUAL

L’assetjament sexual és una forma de discriminació, definida com insinuacions sexuals 
no desitjades, peticions de favors sexuals, i altres conductes físiques o verbals 
de naturalesa sexual. L’assetjament sexual tendeix a tenir lloc quan, a través de la 
submissió o el rebuig d’aquestes conductes, es donen casos com els següents, ja 
sigui de manera implícita o explícita: afectació en termes de seguretat i de promoció 
professional; afectació psicològica i emocional que pot interferir en la feina o en el 
benestar personal, com ara l’estrès o l’afectació a l’autoestima; creació d’un ambient de 
treball intimidant, hostil o ofensiu (Theocharous i Philaretou, 2009). 

Les conseqüències de l’assetjament poden produir-se tant en les tasques a la feina, com 
en la salut psicològica i física (Cho, 2002). Alhora, poden ser a curt o a llarg termini i 
afectar també a l’entorn de la persona que l’ha patit (Theocharous i Philaretou, 2009). 
Aquesta darrera investigació afirma que l’assetjament sexual el poden rebre dones 
i homes per part de persones del seu mateix gènere o l’oposat; ja siguin persones 
treballadores, clients o proveïdors. No obstant això, a l’estudi The Glass Floor (ROC i 
Forward Together, 2014), s’observa que un 60% de les treballadores trans, un 50% de 
les treballadores dones cis i un 47% dels treballadors homes cis afirmen haver patit 
assetjament sexual, mentre que un 40% de les treballadores trans, 30% de dones cis i 
22% d’homes cis manifesten que els contactes físics inapropiats són habituals durant les 
seves jornades laborals. 

La indústria turística pot facilitar l’assetjament sexual amb característiques com un elevat 
contacte social a la feina, jornades laborals de moltes hores i contacte directe amb els 
clients, entre d’altres (Cho, 2002). Aquestes condicions de treball, sumades al tracte 
de qualitat que s’ha d’oferir al turista, poden afavorir situacions d’explotació, essent 
l’assetjament sexual una d’elles (Dyer, 2010, citat per Moreno i Cañada, 2018). L’estudi 
desenvolupat per Cho (2002), afirma que en la gran majoria de casos l’assetjament 
sexual és verbal, a través de comentaris sexuals insultants, pretensió de bromes o 
discussions. En menor mesura i per ordre descendent, l’assetjament també pot prendre 
forma física (amb contactes sexuals no desitjats), visual (amb comentaris o gestos sobre 
l’aparença), en els serveis (com ara veure’s amb l’obligació de ballar) i haver de veure 
fotografies o dibuixos sexuals. 

Certes posicions de treball dins la indústria turística, com ara recepcionistes, cambreres 
de pis, hostesses de vol, cambreres de bars nocturns o animadores són més propenses 
a patir situacions d’assetjament, tals com insinuacions i demandes sexuals per part dels 
clients, ja que l’entusiasme i amabilitat inherents a la seva feina les fa més vulnerables 
(Cabezas, 2006). Per altra banda, les hostesses de congressos i esdeveniments també 
poden ser víctimes d’assetjament sexual per part dels assistents. Alguns factors que 
ho expliquen són l’elevada feminització d’aquests llocs de treball, la infravaloració cap 
a la feina que desenvolupen i, en alguns casos, ser membres d’alguna minoria ètnica 
(Moreno i Cañada, 2018). Per altra banda, s’ha observat que les treballadores trans 
pateixen assetjament específic a causa de la seva identitat de gènere, a més d’altres 
discriminacions com pot ser l’obligació de fer servir un uniforme i un lavabo que no 
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correspon amb el seu gènere. En un focus group amb 18 treballadores trans del sector 
de la restauració a Estats Units, es detalla que són tres vegades més propenses a patir 
assetjament per part dels responsables i que reben el doble de comentaris sexuals que 
la resta de treballadores (ROC United i Forward Together, 2014).

Alhora, els establiments hotelers han estat construïts de manera que faciliten les 
interaccions sexualitzades entre la clientela i el personal, donant lloc a formes 
d’assetjament sexual (Guerrier i Adip, 2000, citats per Cañada, 2019b). També cal 
concebre que les habitacions dels hotels poden suposar situacions de risc per a les 
cambreres, motiu pel qual s’han habilitat una sèrie de mesures per protegir-les, com 
ara treballar amb les portes de les habitacions obertes i disposar de sistemes d’alarma 
davant de possibles agressions (Hunter i Watson, 2006, citats per Cañada, 2019b).

En el cas dels restaurants, les dinàmiques que tenen lloc en aquests negocis propicien 
que la fina línia entre la interacció social i la professional faciliti l’assetjament sexual 
cap a les cambreres. Els restaurants no ofereixen senzillament alimentació, sinó que se 
situen com una experiència que inclou entreteniment cap als clients. L’estudi de Kaitlyn 
Matulewicz (2015) conclou que les dinàmiques de poder presents als restaurants entre 
treballadores i consumidores i entre treballadores i caps, sumades a la naturalització 
de la restauració com un espai sexualitzat, intensifiquen els assetjaments sexuals. En 
ocasions, les cambreres es veuen obligades a complementar els salaris baixos 
amb les propines, i se senten pressionades a tolerar comentaris lascius i conductes 
inapropiades, com a part de la seva feina, a risc de no percebre les mateixes propines. 
En altres casos, com ara les ballarines de dansa del ventre d’un bar de nit de Taiwan, 
les treballadores afirmen que, tot i que durant la jornada de treball no acostumen a 
experimentar assetjament sexual, per tal de prevenir certes situacions, cap dona arriba 
ni marxa sola (Chang i Bairner, 2019).

Un altre col·lectiu que pateix assetjament sexual, tal i com s’afirma en l’estudi elaborat 
per Cheung, Baum i Hsueh (2017), és el de les tour leaders. En el cas d’aquestes 
treballadores a Taiwan, un 60% manifesten que han patit assetjament sexual durant les 
seves jornades laborals, contradient les estadístiques governamentals que situen els 
assetjaments sexuals en un 1% en cas dels homes i un 6% en cas de les dones. Pel 
que fa a les guies acompanyants, la premissa que el client sempre té raó i el pes elevat 
de les propines fan que el sou de les guies depengui en gran mesura de la relació amb 
la clientela, fet que pot conduir a situacions on hi tingui lloc l’assetjament sexual. El 
mateix estudi conclou que la majoria dels assetjadors són homes, en un 86%, essent els 
agressors, en ordre descendent, clients, conductors d’autobús i altres guies, mentre que 
la majoria de les víctimes són dones. 

Sovint, a més, no existeixen protocols que evitin les situacions d’assetjament i, 
en el cas que hi siguin presents, les treballadores no en tenen constància (Weber et al., 
2002). En l’exemple de les guies acompanyants taiwaneses, més de la meitat expressen 
no estar segures de si l’agència de viatges a la que estan afiliades té un protocol per a 
assetjaments sexuals, mentre que un 40% de les que saben que l’empresa té aquestes 
polítiques no en coneix el contingut. És per això que les empreses han d’adaptar-se a les 
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característiques de cada treball, com ara, en aquest cas, al fet que les guies treballen 
fora de la companyia i poden tenir dificultats per tal de tirar endavant les denúncies que 
puguin donar peu a iniciar els protocols (Cheung, Baum i Hsueh, 2017). 

De forma general, els assetjaments sexuals dins la indústria turística acostumen 
a ser poc denunciats. Aquesta dada pot tenir diverses explicacions, com ara que 
les treballadores no identifiquen aquestes conductes com a assetjament, la falta 
de seguiment de les denúncies per part dels supervisors o les dificultats socials 
i/o burocràtiques que han d’afrontar per tal de poder tirar endavant la denúncia 
(Theocharous i Philaretou, 2009). D’altra banda, en una investigació amb personal de 
cabina, Tsaur, Hsu i Kung (2020), van concloure que les treballadores que comencen la 
feina o que acaben d’assolir un curs de recapacitació, manifesten una gran diferència 
entre el que els ensenyen en la formació i entre el que es troben en la realitat, i que, 
per tant, a vegades no saben com respondre davant de situacions d’assetjament. És 
per això que les estratègies d’afrontament per tal de lidiar amb l’assetjament sexual 
acostumen a ser les següents: trobar maneres d’evitar aquestes situacions en el futur, 
auto-convèncer-se que és un fet habitual en la indústria, evitar l’assetjador o ignorar la 
situació; dirigint-se a buscar ajuda en familiars, amistats i companyes de feina que poden 
no tenir les eines necessàries per ajudar-les (Cheung, Baum i Hsueh, 2017). 

9. 
ASSETJAMENT 
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Cambrera en un restaurant. Font: Nixter, sota llicència de creative commons 2.0.



INFORMES EN CONTRAST

14
DESIGUALTATS DE GÈNERE EN EL MERCAT LABORAL TURÍSTIC

2021 / ALBA SUD pag 25índex

10. EXPLOTACIÓ SEXUAL

L’explotació sexual és un àmbit ampli i polèmic dins els estudis en turisme. 
L’Organització Mundial de la Salut (2020) la defineix com l’intent o l’abús d’una posició 
de vulnerabilitat, poder o confiança amb finalitats sexuals, incloent, però no limitant-
se a l’aprofitament econòmic, social o polític de l’explotació sexual d’altri. Tot i això, 
sovint es dóna lloc a confusions conceptuals que afecten la producció del coneixement. 
Cal diferenciar el turisme sexual de la seva equivalència com a tràfic de 
persones amb finalitats d’explotació. Alhora, és necessari discernir el tràfic dels 
desplaçaments, principalment irregulars, de persones migrants entre fronteres per a 
exercir la prostitució. Cada dinàmica presenta les seves particularitats i no poden ser 
vistes com a sinònims (Piscitelli, 2019). En l’àmbit dels estudis en turisme, l’explotació 
sexual s’acostuma a abordar des del punt de vista de la infància, atès que és més fàcil 
arribar al consens global que la pedofília en cap cas és acceptable. Tot i això, sense 
entrar en detalls, no hi ha dubte que l’explotació sexual infantil mai pot ser considerada 
una feina dins el mercat laboral (Moreno, 2019), fenomen contra el qual s’intenta lluitar a 
través de projectes com The Code, iniciativa que pretén sensibilitzar, oferir eines i suport 
a la indústria turística per tal de prevenir l’explotació sexual d’infants. 

La sexualització, entesa com el fet de donar caràcter sexual a algú o alguna cosa, és 
present en la manera de transmetre la imatge de la dona en una destinació 
turística. Hi ha ocasions en que el discurs de la destinació transmet uns rols de gènere 
tradicionals, fruit de l’herència patriarcal, on es diferencien quins són els espais i rols 
que tant homes com dones poden arribar a tenir. Les conseqüències d’establir aquests 
esquemes són diverses, com ara la perpetuació de determinats llocs de treballs que 
poden ocupar exclusivament les dones i on es dóna per suposat que hauran de tenir una 
atenció cap al client que inclogui conductes i comportaments que no es demanarien als 
treballadors masculins (Gil et al., 2014; Sun, 2017). Per altra banda, la transmissió de 
la concepció sexualitzada de la dona comporta emmarcar-les en un imaginari limitat a 

la seva cosificació. D’aquesta manera, com en el cas de Cuba, les 
dones són vistes com un mer objecte valorat per la seva bellesa, 
que és llegida com un escenari de conquesta (Morgan i Pritchard, 
2018). Així doncs, es configura la imatge de la dona i, per tant, de 
la treballadora, d’una manera estereotipada de feminitat i alteritat. 
Aquesta identificació de les dones amb el que resulta exòtic les 
cosifica, per una banda, i, per l’altra, els obre portes per a generar 
ingressos a través de la diferència (Fuller, 2012).

En aquest sentit, la imatge hipersexualitzada de les dones 
s’acompanya d’altres estereotips racistes que s’orienten als potencials clients per 
tal que aquests vulguin viure una experiència de poder i dominació que els sigui 
atractiva (Gezinski, et al., 2016). Resulta difícil estimar el nombre de persones que són 
sexualment explotades dins el mercat laboral turístic, atès que hi ha llocs de feina on 
es considera que oferir serveis sexuals forma part de les tasques de les treballadores. 

La imatge hipersexualitzada 
de les dones s’acompanya 
d’estereotips racistes que 
s’orienten als potencials 
clients per tal que aquests 
vulguin viure una experiència 
de poder i dominació que els 
sigui atractiva.

http://www.thecode.org/
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En alguns casos, això pot incloure cambreres, dones que ofereixen serveis de neteja, 
recepcionistes, personal en bars i en oci nocturn, i treballadores en camps de golf, entre 
d’altres (Vlitas, 2018). 

Per altra banda, no és possible abordar l’explotació sexual des del turisme sense 
esmentar l’anomenat turisme sexual. L’Organització Mundial del Turisme va definir 
el 1995 el turisme sexual com “viatges organitzats en el sector turístic o fora del 
sector, però utilitzant les seves estructures i xarxes amb la intenció principal d’establir 
relacions sexuals comercials amb els residents del destí”. És a dir, el turisme actua com 
a facilitador de la trobada sexual, ja sigui entre qui visita i qui ofereix serveis sexuals o 
romàntics, o entre qui visita i qui es troba en situació d’explotació sexual. Hi ha diversos 
motius que poden empènyer a cercar el plaer sexual en una altra regió o destinació, com 
ara: concepció moral diferent a la del destí d’origen, per la qual cosa certes pràctiques 
no són mal vistes; legalitat més laxa que facilita les trobades sexuals que se situen 
fora de la llei; major poder adquisitiu de la persona visitant en el lloc que visita; o la 
racialització i l’exotisme de les persones que ofereixen els serveis sexuals (Vlitas, 2018).

L’abordatge del turisme sexual ha donat lloc a diferents estratègies dins del mercat 
laboral turístic i dins dels moviments feministes. En l’acadèmia turística també 
sorgeixen debats que intenten abordar quin ha de ser el rol dels diferents agents en 
les destinacions turístiques. Moreno i Cole (2019) posen de relleu la necessitat que 
tenen les empreses turístiques a l’hora de crear polítiques internes i procediments per 
a prevenir l’explotació sexual. Per altra banda, Chapuis (2016), planteja debats com ara 
quines són les relacions de poder que es reprodueixen en l’ús de l’espai públic o quins 
són els patrons de comportament que es legitimen a través de l’oferta turística del sexe.

11. DESVALORACIÓ SOCIAL I INVISIBILITZACIÓ

La desvaloració i invisibilització són dues de les conseqüències de que la participació 
laboral de les dones, en moltes ocasions, estigui centrada en tasques considerades una 
extensió del treball domèstic i de cures. Aquest treball es percep com un atribut femení 
i, per tant, quan es trasllada al mercat laboral, s’assumeix que es tracta d’una feina fàcil 
de fer i s’infravalora (Moreno i Cañada, 2018).

La invisibilització del treball de cures comença per atorgar-li molt poca importància a 
aquesta tasca. En segon lloc, es considera que aquestes activitats requereixen escasses 
capacitats o habilitats i, en conseqüència, es dedueix que les persones que realitzen 
aquestes feines manquen de formació. En tercer lloc, es naturalitzen aquestes capacitats 
associant-les a les dones. Per últim, no s’obté cap tipus de reconeixement o retribució 
econòmica justa pel desenvolupament d’aquestes tasques (López i Medina, 2020).

10. 
EXPLOTACIÓ 
SEXUAL
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Els col·lectius més afectats són el conjunt de cambreres de pis i netejadores 
d’habitatges d’ús turístic, malgrat tenen un paper fonamental en el desenvolupament 
de l’activitat. Tot i representar entre el 20% i el 30% de la plantilla dels hotels espanyols 
(Cañada, 2015) o el 31% de la força laboral als HUTs, segons dades proporcionades 
per un informe de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR), han 
estat menystingudes pel sector. La invisibilització i la desvaloració de la seva feina es 
reflecteix al sou percebut ja que, per exemple, una treballadora pot arribar a cobrar 
2,50€ per habitació o menys (Cañada, 2015) (veure punt 3). 

A partir de l’autoorganització de les cambreres de pis, s’ha aconseguit que actualment 
sigui una feina més visible a Espanya. Gràcies a un intens procés de mobilització 
social, el col·lectiu laboral de les cambreres de pis ha passat d’estar invisibilitzat 
a protagonitzar moments claus del debat polític espanyol (Moreno i Cañada, 
2018). Les associacions de “kellys” han aconseguit crear una imatge pròpia i trencar amb 
la invisibilitat de la seva feina, tot reclamant un espai propi. No obstant, les condicions 
laborals i els sous percebuts segueixen reflectint la infravaloració que pateixen. 

D’altra banda, el col·lectiu d’hostesses de congressos i esdeveniments, grup 
professional on predominen les dones, pateix una infravaloració de la feina realitzada, 
però no una invisibilització. La visibilització atorgada però, es basa en uns estereotips i 
cànons de bellesa molt estrictes i excloents que acaben sexualitzant la imatge d’aquesta 
treballadora i generant discriminacions i categories per raons físiques entre les diferents 
hostesses (veure punt 8).

11. 
DESVALORACIÓ 
SOCIAL I 
INVISIBILITZACIÓ

Francisca Mendoza, artesana i cacic de Peña Morada, Argentina. Font: Carla Izcara.

https://www.hosteltur.com/128712_empleados-pisos-turisticos-cobran-19151.html
https://beteve.cat/economia/hostesses-discriminacio-mobile-world-congress/
https://beteve.cat/economia/hostesses-discriminacio-mobile-world-congress/
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12. SALUT LABORAL

Els riscos laborals fan referència a la possibilitat de patir algun dany relacionat amb el 
treball i es poden manifestar com a malaltia, patologia o lesió. S’agrupen en les següents 
categories: riscos mediambientals (físics, químics, biològics i del lloc de treball); riscos 
ergonòmics (moviments repetitius, posicions forçades, aplicació de forces, trastorns 
musculoesquelètics, i característiques del lloc de treball que incloguin elements com la 
il·luminació, el soroll, la calor, etcètera); riscos psicosocials (estrès, síndrome d’estar 
cremat, assetjament i violència). Cada activitat laboral té riscos diferents, per la qual 
cosa cal comptar amb plans preventius que els evitin o els minimitzin (Vallellano, 2018).

La preocupació per la salut laboral i per la prevenció de riscos laborals és 
insuficient al sector turístic per causes com: la dimensió reduïda, familiar i sovint 
patriarcal de bona part de les empreses del sector; la major freqüència d’accidents lleus 
de manera que s’infravaloren els costos de la no prevenció; l’externalització de la gestió 
laboral cap a consultories, fet que allunya les empreses de la seva responsabilitat cap 
al personal; i, finalment, l’estacionalitat de l’activitat turística i la conseqüent inestabilitat 
en les plantilles, que duu a menor formació preventiva. Per altra banda, la prevenció 
de riscos laborals ha augmentat en relació als riscos elèctrics i a la higiene alimentària 
(Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2006). 

Com s’ha comentat, el sector turístic divideix els llocs de treball en funció del gènere del 
personal, determinant quines tasques realitzen els homes i quines les dones. D’aquesta 
manera, les dones tendeixen a ocupar posicions on es donen pitjors condicions, a nivell 
de responsabilitat, de promoció i de salari. A aquest fet cal sumar-hi la doble presència 
patida per moltes treballadores, és a dir, la responsabilitat i la realització de la major part 
de les tasques de cura en el seu àmbit domèstic. És evident que globalment les dones 
dediquen molts més esforços per a poder arribar a tots els àmbits on se’ls exigeix 
presència, fet que comporta desigualtats en les condicions de treball i, per tant, 
desigualtats en la salut laboral (ISTAS, 2002). 

Les cambreres de pis són una de les categories laborals on la 
intensificació de la feina i la manca de seguretat laboral incrementen 
els riscos de salut físics i psíquics. En primer lloc, a nivell físic, les 
treballadores manifesten cansament i esgotament permanents a causa 
de la intensitat del ritme laboral. D’aquí en deriven dolors musculars 
i articulars a causa de moviments repetitius i males postures, així 
com també morats a les cames fruit d’haver d’anar de pressa en 
tot moment. Són freqüents els problemes als genolls, amb els 

quals mouen els llits per evitar ajupir-se i, fins i tot, intervencions quirúrgiques a causa 
d’hèrnies o al túnel carpià. En segon lloc, en relació als productes químics utilitzats 
per netejar i per desinfectar, les treballadores poden patir problemes respiratoris i 
dèrmics. Per bé que darrerament hi ha un major control sobre els productes, sovint no 
és suficient. Es donen casos de manca d’equips de protecció individual i d’ineficàcia 
dels mateixos, ja que no són compatibles amb el ritme de treball que han de mantenir. 

Les cambreres de pis 
són una de les categories 
laborals on la intensificació 
de la feina i la manca 
de seguretat laboral 
incrementen els riscos de 
salut físics i psíquics.
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Aquestes condicions de treball, sumades a situacions de maltractament per part 
de governantes i supervisores, comporten elevats nivells d’estrès i d’ansietat, que 
deriven en insomni. A causa del cansament, el dolor, i l’estrès, l’automedicació de les 
treballadores per poder aguantar la seva jornada laboral s’ha convertit en una dinàmica 
freqüent (Cañada, 2016). La situació de les cambreres de pis, a més, es veia agreujada 
per la manca de reconeixement de les malalties laborals provinents de la 
seva activitat, com ara aquelles relacionades amb determinats moviments repetitius 
de braços i de mans. L’any 2018, el Ministeri de Treball va aprovar el reconeixement 
del síndrome del túnel carpià, la bursitis i el colze de tenista, donant resposta a una 
demanda històrica del col·lectiu de treballadores. 

Una altra categoria laboral feminitzada que presenta riscos de salut propis són les 
hostesses de vol. McNeely et al., (2018) afirmen que aquestes treballadores presenten 
major prevalença a patir càncers als òrgans de l’aparell reproductor, així com altres 
càncers a causa de rebre continues radiacions sense protecció dins dels avions. 
A més, s’observa una relació directa amb l’increment d’infertilitat, avortaments no 
desitjats, parts prematurs i anormalitats en el fetus. Per altra banda, les hostesses 
de vol veteranes manifesten trastorns del son, fatiga i depressió que en alguns casos 
pot derivar en síndrome de fatiga crònica, abús d’alcohol per a poder aguantar les 
condicions de les jornades laborals, sinusitis i cirurgies als peus per la bipedestació 
continuada (McNeely et al., 2018), mentre que també poden patir insuficiència venosa i 
els efectes del jet lag (Rivas, 2008).

Les guies a bord de l’autobús turístic de Barcelona, per altra banda, apunten a les 
problemàtiques de salut laboral que afronten en les jornades dins de l’autobús, com 
són problemes d’esquena a causa de les males condicions dels seients o els cops 
i caigudes a conseqüència del moviment constant i del terra mullat en cas que hagi 
plogut. Les inclemències del temps també provoquen afectacions a causa del vent, 
les baixes temperatures en els mesos més freds i les temperatures elevades durant 
els mesos més calorosos. A bord de l’autobús prenen també importància els riscos 
psicosocials derivats especialment de les tensions tant amb el personal de servei del 
bus com amb les persones usuàries. L’estrès i l’angoixa provenen de temps de servei 
molt marcats i limitats, la insatisfacció de la clientela pels temps d’espera, la gestió de 
les cues, assegurar el compliment de les normes de les persones passatgeres dins 
de l’autobús o les problemàtiques per la pèrdua del bitllet, entre d’altres. Fora dels 
autobusos, la principal queixa de les guies és la dificultat que tenen per a poder utilitzar 
els lavabos durant el seu torn, molèsties agreujades durant el període de menstruació. 
Tot i que des de 2015 cada treballadora té la seva pròpia targeta per a poder utilitzar 
els lavabos instal·lats per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els temps són 
molt justos i no es poden fer les aturades necessàries, generant un notable malestar. 
A llarg termini, les dificultats per a poder utilitzar els serveis deriven en cistitis (Cañada, 
Julià i Benach, 2019).

Per altra banda, les guies turístiques manifesten que els principals riscos de salut 
mediambiental són fruit de les inclemències del temps pel fet de treballar a l’aire 

12. 
SALUT LABORAL

https://elpais.com/economia/2018/08/31/actualidad/1535697010_746695.html
https://elpais.com/economia/2018/08/31/actualidad/1535697010_746695.html
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lliure, mentre que entre les problemàtiques ergonòmiques citen afectacions a la veu i 
esgotament per bipedestació continuada. Pel que fa als riscos psicosocials, s’inclouen 
l’esgotament mental pels problemes en la mobilitat i pels elevats sorolls ambientals 
constants, així com la tensió provocada per conflictes o situacions incòmodes amb 
persones que rebutgen la seva presència a causa de la massificació de l’espai. En el cas 
de les guies no habilitades, aquestes tensions s’agreugen en ocasions on reben insults o 
increpacions per part d’algunes guies habilitades (Cañada, Julià i Benach, 2019).

Un altre col·lectiu que pateix diversos riscos laborals és el del personal de 
restauració. En aquest sector, les cuineres manifesten problemes de salut a causa de 
l’ús de productes tòxics i, principalment, per l’exposició continuada als fums (Cañada, 
Julià i Benach, 2019). Per altra banda, les cambreres es troben exposades a riscos 
ergonòmics, com ara bipedestació continuada, postures incòmodes, càrregues físiques, 
moviments ràpids, cobertura de llargues distàncies i manca de descansos al llarg de la 
jornada laboral (Laperriere, 2017, citat per Cañada, Julià i Benach, 2019).

13. INSUFICIENT ATENCIÓ EN LES AGENDES SINDICALS 

La representació sindical a Espanya és majoritàriament masculina, 59,9% el 2015, 
però la femenina ha augmentat notablement passant d’un 21,4% el 2003 a un 37,5% 
l’any 2015 (Jódar et al., 2018). Aquest increment en la representació femenina dins 
de l’activitat sindical ve donat, en part, per la incorporació de la dona al mercat 
laboral durant les últimes dècades. Tot i això, aquesta major presència no implica 
necessàriament que existeixi una interpretació als problemes de gènere per part dels 
sindicats ni que siguin inclosos dins la seva agenda (Aspiazu, 2012). 

Pel que fa a la presència sindical al sector hoteler, prenent la ciutat de Barcelona com 
a exemple, no hi ha dades públiques disponibles. S’identifica, però, que hi ha una baixa 
presència sindical, especialment en hotels de nova creació on el procés d’externalització 
ha afectat la capacitat d’organització. Així doncs, l’externalització de plantilles i la falta de 

contractació fixa dificulta la implantació de sindicats (Cañada, Julià i 
Benach, 2019).

L’estudi de Bonaccorsi i Carrario (2012) conclou que existeix un 
problema respecte a la relació real entre l’afiliació i la representació 

interna en els sindicats. També s’afirma que no hi ha una relació recíproca entre aquests 
dos aspectes, ja que l’afiliació és superior a la representació que tenen les dones 
dins dels sindicats, els quals creuen que això es deu a la falta de confiança per part 
dels dirigents masculins pel que fa a conduir propostes i decidir noves alineacions 
dins de les estructures sindicals. Una altra barrera pot ser la pròpia construcció de 
l’organització sindical, el lideratge, la cultura organitzacional i la pràctica sindical que 

El procés d’externalització 
ha afectat la capacitat 
d’organització sindical.
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segueixen reflectint una sèrie de valors masculinitzats, creant un obstacle més envers 
la participació femenina (Bermúdez i Roca, 2019). D’altra banda, una altra barrera per 
a participar activament de l’agenda sindical es relaciona amb el repartiment desigual 
de les tasques domèstiques i de cures. És per aquest motiu que es parla d’una 
triple jornada laboral i de la impossibilitat de compatibilitzar la militància, la família 
i la vida laboral (Bermúdez i Roca, 2019). Aquest conjunt d’aspectes es tradueixen 
en manifestacions de malestar que poden donar lloc a processos de desafecció o 
organització autònoma com és el cas de les diverses associacions de kellys.

Per concloure aquest apartat, l’article de Beneyto et al.,(2016) conclou que els sindicats 
espanyols actualment inclouen una representació més variada en termes de gènere, 
classe i nivell d’estudis. Tot i així, queden algunes qüestions pendents, com és la afiliació 
de sectors més precaris i fragmentats, la petita empresa i en general de treballadors 
amb contractes més fràgils o no estàndards, així com la afiliació de joves (Jódar et al., 
2016). Històricament el lideratge sindical a l’hostaleria ha mancat de representació de 
minories i ha estat predominantment masculí (Underthun i Christoffer, 2018).

Un exemple de la insuficient representativitat sindical podria ser el col·lectiu 
d’hostesses d’esdeveniments i congressos, que compleixen aquestes últimes 
característiques: contractes no estàndard i joves. Paral·lelament, són llocs de feina 
transitoris caracteritzats per la liminalitat, concepte que s’utilitza per explicar una fase 
de treball incerta que representa una aturada a curt o llarg termini en la cerca d’un camí 
o d’una carrera diferent. La liminalitat pot afectar la solidaritat de tota la força de treball; 
es tracta d’un grup relativament satisfet amb la seva situació laboral a curt termini i que 
opta per quedar-se fora del treball organitzat (Underthun i Christoffer, 2018). 

14. OPOSICIÓ SOCIAL I FAMILIAR PER ACCEDIR  
AL MERCAT LABORAL

Com s’ha pogut comprovar anteriorment, les dones, a part de sofrir les conseqüències 
d’un context laboral desfavorable, pateixen una sèrie d’obstacles i limitacions dins 
del món del treball o fins i tot abans d’accedir-hi. Una d’aquestes barreres d’entrada 
detectades és l’oposició social i familiar per accedir al mercat laboral.

L’estudi de Xheneti, Thapa i Madden (2018) exposa com les dones gestionen les 
demandes familiars i laborals en el context d’un país en vies de desenvolupament, que 
en aquest cas concret és el Nepal. Un dels seus resultats a destacar, transferible a 
altres contextos, és que les dones són altament dependents dels marits i la família 
política, degut a que, tradicionalment, la responsabilitat d’obtenir ingressos ha recaigut 
sobre l’home. En el moment que s’assumeix la necessitat de que la parella, en aquest 
cas la dona, aporti també diners a casa, només poden agafar aquelles feines que els 
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marits els permeten. Paral·lelament, les dones s’enfronten a una falta de suport social 
familiar perquè els membres de la seva família els exigeixen que reprodueixin el 
rol tradicional de mare i s’encarreguin de les tasques associades (Huete, Brotons i 
Sigüenza, 2016).

En el cas de les dones casades que entren al món laboral turístic, sigui a partir 
d’emprendre projectes propis o convertint-se en assalariades, poden patir conflictes o 
períodes d’estrès a casa, especialment amb el marit (Getz, Carlsen i Morrison, 2004) 
desencadenant problemes de parella, ja que els homes senten una pèrdua de control 
sobre la vida de les seves dones. Altres reaccions a partir de la inserció laboral de les 
dones al mercat turístic són, en primer lloc, la posada en dubte de les masculinitats 
(Duffy et al., 2012) que es reflecteix amb el rebuig que han patit alguns homes per 
part de familiars i amics, acusant-los de ser “poc homes”. En segon lloc, episodis de 

violència domèstica per por a perdre poder sobre elles o perquè els 
marits consideren que abandonen el seu rol dins de l’àmbit domèstic. 
Per últim, també es detecta que, en algunes ocasions, les dones han 
de demanar permís per començar a treballar i no sempre reben el 
suport de la parella, com s’ha comentat anteriorment (Getz, Carlsen i 
Morrison, 2004).

Dones en una parada de venta ambulant.  Font: UN Women/Ryan Brown, sota llicència de creative commons 2.0.
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15. NEGOCIS FAMILIARS QUE AUGMENTEN 
CÀRREGUES LABORALS

Com s’ha pogut comprovar al llarg d’aquest informe, la divisió jeràrquica del treball en 
funció del gènere és històrica i s’ha construït de manera que abasta els espais privats i 
els públics (Rodríguez-Modroño, Gálvez-Muñoz i Agenjo-Calderón, 2015). Tal com afirmen 
les darreres autores, és a causa d’aquesta divisió per gènere del treball que les tasques 
que desenvolupen les dones en un gran nombre de negocis familiars són invisibilitzades, 
manquen de reconeixement i no són remunerades. Dedeoglu (2004), amplia aquesta 
idea indicant que la invisibilització de les dones que treballen en negocis familiars és, en 
part, a causa de l’aprovació social que les veu com a bones esposes i mares dedicades, 
que s’encarreguen d’ajudar a la família. Veure-les com a “bones dones”, enlloc de 
treballadores, provoca que l’empoderament aconseguit a través de la feina sigui limitat.

Com a indústria fragmentada, el turisme també compta amb negocis familiars, 
però la majoria de les investigacions sobre turisme i gènere no tenen en compte les 
treballadores informals ni les no remunerades (Ordoñez, 2001, citat per Moreno i 
Cañada, 2018). Segons la mateixa autora, de la totalitat de persones considerades 
treballadores familiars en el sector turístic, un 70% són dones, mentre que en els altres 
sectors representen màxim un 56%. Tal i com s’afirma al Global Report on Women in 
Tourism (OMT i UN Women, 2010), una gran part del treball no remunerat el realitzen 
dones en negocis turístics familiars.

Aquesta feminització de negocis familiars pot donar lloc a un augment de les càrregues 
de treball de les dones, en la mesura que els homes no assumeixen responsabilitats 
reproductives en els mateixos termes. Un exemple d’aquesta desigualtat de gènere el 
trobem de vegades en el turisme rural comunitari, essent un tipus de turisme on 
el visitant s’apropa a la vida familiar i comunitària. Especialment en els casos on els 
hostes s’allotgen a casa d’una família, se’ls proporciona la residència, menjar i elements 
intangibles com ara amabilitat, cura, calidesa, etc., essent algunes d’aquestes tasques 
invisibilitzades i sovint desenvolupades per dones. Una altra tasca que en alguns casos 
pot recaure en les dones és la d’anar a buscar aigua per a poder suplir les necessitats 
bàsiques tant per la família com per als hostes (Cole i Ferguson, 2015).

Tal i com posa de manifest Cañada (2019c), és important analitzar els negocis familiars 
en el context del turisme comunitari des de dos punts de vista que no han de ser 
necessàriament contradictoris. En primer lloc, hi ha moltes dones que s’han empoderat 
a través de l’accés al mercat amb els negocis turístics familiars, fet que ha comportat 
canvis en els rols de gènere establerts, com ara que elles desenvolupin tasques 
considerades masculines i que els homes en desenvolupin de considerades femenines 
per a millorar els negocis familiars. Alhora, això els ha pogut proporcionar ingressos 
propis i l’extensió de la seva participació social dins de les comunitats. En segon lloc, 
però, també és cert que sovint es perpetuen rols de gènere tradicionals, com ara 
naturalitzar que hi hagi tasques feminitzades, les relacionades amb les cures, i altres de 
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masculinitzades. En l’anàlisi dels negocis familiars també cal tenir en compte les 
responsabilitats que se’ls permet assumir a les dones i no només comptabilitzar 
els llocs de treball que ara ocupen. 

La divisió de tasques en funció del gènere també pot ser present en els negocis 
de contextos rurals, on els homes s’encarreguen de la gestió administrativa, obres 
de restauració i manteniment de la casa, i de tenir contacte amb el client, fet que 
n’afavoreix el reconeixement social. Per altra banda, la feina desenvolupada per 
les dones és invisibilitzada, partint de llargues jornades laborals que garanteixen 
el correcte funcionament de l’activitat turística. Aquestes tasques no són sempre 
fàcilment diferenciables del treball domèstic, ja que inclouen cuinar, netejar, preparar 
les habitacions, i fer la previsió de les comandes de menjar, entre d’altres (Morales, 
Hernández i Díaz, 2018). 

Guia turística. Font: Richard (Waterford_Man), sota llicència de creative commons 2.0.

15.  
NEGOCIS 
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CÀRREGUES 
LABORALS
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AGENDA D’INVESTIGACIÓ

L’agenda d’investigació proposada a continuació és un recull dels buits existents a 
la literatura detectats a través de l’anàlisi de les desigualtats de gènere en el mercat 
laboral turístic. La següent taula, per tant, mostra les possibles futures línies de recerca 
per tal de seguir investigant amb l’objectiu d’ampliar el coneixement actual. Així doncs, 
es presenten tres columnes: domini de recerca, és a dir, l’aspecte que engloba la realitat 
que s’ha d’analitzar; buit en la literatura, que recull de manera general les investigacions 
proposades; i, finalment, futures línies que inclouen totes les qüestions específiques que 
es proposen com a estudis concrets.

Taula 1.Taula 1. 
Estat del coneixement transversal en les manifestacions de desigualtat de 
gènere en el mercat laboral turístic.

Buit en la 
literatura

Futures línies de recerca

Epistemologia I)  Quines són les perspectives i marcs d’anàlisi actuals que estudien el 
mercat laboral turístic?

II)  Com s’aplica la perspectiva de gènere en els estudis del mercat laboral 
turístic?

III)  Quins eixos d’opressió es tenen en compte des de la perspectiva de la 
interseccionalitat en el mercat laboral turístic?

IV)  Quins eixos d’opressió cal analitzar en el futur en l’estudi del mercat laboral 
turístic?

V) Quina relació hi ha entre feminització del treball i la precarietat laboral?
VI) Quins mètodes es poden utilitzar per augmentar la participació femenina en 

els estudis sobre turisme sense posar en risc la seva feina o vida privada?
VII) Com poden ajudar les noves tecnologies (enquestes anònimes, accés a 

persones de diferents punts geogràfics, etc.) a l’obtenció de tota aquesta 
informació?

Casos 
d’estudi

I)  Com són les realitats laborals en casos d’estudi concrets?
II)  Què invisibilitza les feines?
III)  Quines dinàmiques actuals es relacionen amb els casos d’estudi i per què 

tenen lloc? 
IV)  Com es manifesten les desigualtats de gènere en el sector turístic més 

enllà de l’àmbit hoteler? 

Manca de 
temàtiques

I)  Quines feines queden fora dels estudis actuals?
II)  Quines manifestacions de desigualtat no apareixen en la literatura actual?
III)  Quins processos polítics per a trencar la invisibilitat no han estat reflectits 

en la literatura?
IV)  Quin coneixement tenen els i les turistes de les desigualtats de gènere en 

el mercat laboral turístic? 
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Buit en la 
literatura

Futures línies de recerca

Doble 
presència

I)  Quines són les dimensions de les esferes personal/laboral en diferents 
contextos geogràfics?

II)  Com el turisme pot servir de vehicle per trencar amb l’assignació de 
tasques en funció del gènere?

III)  En el cas dels allotjaments rurals gestionats per unitats familiars, els canvis 
generacionals i les diferents formulacions de parelles estan tenint efectes 
visibles en la doble presència?

Segmentació 
laboral per 
gènere i raça

I)  De quina manera afecta l’eix racial en les treballadores del sector turístic?
II)  Com l’eix racial pot ser determinant en un procés de selecció dins del 

sector turístic? 
III)  De quina manera afecta l’estatus migratori?

Discriminació 
salarial

I)  En quines professions de la indústria turística més enllà de l’hoteleria 
existeix discriminació salarial?

II)  Quina és la relació entre el terra enganxós i la discriminació salarial?
III)  Quins son els efectes de la doble presència en la discriminació salarial? 
IV)  Quina relació té la doble presència amb les formes de contractació 

atípiques? 

Contractació 
atípica

I)  Quines característiques de la contractació atípica són a causa 
del funcionament de la indústria turística, i quines a causa de les 
discriminacions per gènere?

II)  Quina relació tenen les càrregues familiars assignades a les dones amb les 
formes de contractació atípica i, per tant, en els seus salaris?

Treball 
informal

I)  Quines metodologies es poden utilitzar per tal d’obtenir dades reals del 
treball informal en relació al turisme?

II)  Quina relació existeix entre els processos d’organització de treball informal 
i l’àmbit turístic? 

III)  Quins mecanismes es poden implementar per a la creació de xarxes que 
derivin en treball formal?

Sostre de 
vidre

I) Quina relació existeix entre els estils de lideratge tradicionals i el sostre de 
vidre?

II) Com influeix el sostre de vidre en l’accés de les dones als càrrecs 
intermitjos?

III) Fora del context hoteler, quins altres gremis de la indústria turística 
destaquen per tenir aquesta barrera?

Terra 
enganxós

I)  Quins aspectes es consideren necessaris per tal de distingir correctament 
entre el fenomen de sostre de vidre i el terra enganxós?

II)  Quina és l’afectació del terra enganxós sobre les feines on la carrera 
professional és molt curta?

III)  Quines percepcions tenen aquelles dones que ocupen llocs de feina amb 
manca de promoció vertical i com afecta en la seva perspectiva de futur?

Taula 2.Taula 2. 
Manifestacions de desigualtat de gènere en el mercat laboral turístic.
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Imposició 
d’estàndards 
físics

I)  Quines són les afectacions psicològiques i emocionals per a les 
treballadores derivades dels cànons de bellesa imposats?

II)  En quines dimensions afecten els cànons de bellesa imposats (racisme, 
capacitisme, cossos no normatius, etc.)?

III)  Quines desigualtats es manifesten a través dels uniformes (incloent 
maquillatge, complements i tipus de calçat) de les treballadores?

IV)  Quines jerarquies s’estableixen per raons d’imatge en alguns col·lectius 
feminitzats del mercat laboral turístic?

Assetjament 
sexual

I)  Quines metodologies es poden utilitzar per aconseguir testimonis que 
vulguin compartir les seves experiències?

II)  Quines són les característiques de les feines on hi ha assetjament sexual?
III)  Com influeixen els entorns on hi ha un elevat consum d’alcohol a 

l’assetjament sexual?
IV)  Quins protocols cal establir per a prevenir l’assetjament sexual en el 

mercat laboral turístic?

Explotació 
sexual

I) En quines professions no relacionades amb els serveis sexuals es dóna 
explotació sexual?

II) Quins aspectes de la indústria turística afavoreixen l’explotació sexual?
III) Quins mecanismes de prevenció es poden implementar per a evitar 

situacions d’explotació sexual en turisme?

Desvaloració 
social i 
invisibilització

I)  Què provoca que certes feines siguin invisibilitzades i per quins motius?
II)  Com a través de fer visible el treball domèstic pot augmentar la valoració 

social d’algunes feines al sector turístic?
III)  Quina és la situació laboral d’un col·lectiu amb una feminització elevada 

com és el de les hostesses de congressos i esdeveniments?
IV)  Quins moviments socials protagonitzats per dones, exceptuant el conegut 

cas de Les Kellys, han aconseguit trencar amb la invisibilització o poca 
valoració de les seves feines?

Salut laboral I)  Quines malalties professionals no es troben actualment reconegudes en el 
mercat laboral turístic?

II)  Quines mesures preventives són necessàries en el mercat laboral turístic?
III)  Quins són els efectes sobre la salut psicosocial dels llocs de treball 

feminitzats dins de la indústria turística on s’objectifica a la treballadora?
IV)  Com influeixen les diferències dels uniformes de treball segons el gènere 

sobre la salut laboral del personal? 

Insuficient 
atenció en 
les agendes 
sindicals

I)  Quins mecanismes es poden implementar per a augmentar la 
sindicalització de grups poc representats?

II)  Com es reprodueixen dinàmiques de desigualtat de gènere dins de les 
organitzacions sindicals?

III)  Quins altres aspectes s’uneixen a la desigualtat de gènere en la 
reivindicació en les agendes sindicals?

IV)  Quines altres maneres d’organitzar-se tenen les persones que es troben en 
professions poc sindicalitzades?

Oposició social 
i familiar per 
accedir al món 
laboral

I)  Quines barreres familiars i socials pateixen les dones segons el seu context 
geogràfic quan volen accedir al mercat laboral turístic?

II)  Quines barreres familiars i socials pateixen les dones a l’hora d’accedir a 
formació i estudis turístics?

Negocis familiars 
que augmenten 
càrregues 
laborals

I)  Quines són les conseqüències en termes de salut laboral per a les dones 
en els negocis familiars turístics?

II)  Quins mecanismes es poden implementar per a trencar la invisibilització de 
les dones en els negocis familiars turístics?
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CONCLUSIONS

En aquest informe s’han detectat quinze discriminacions per raons de gènere dins del 
mercat laboral turístic, les quals són, per ordre de lectura: doble presència, segmentació 
laboral per gènere i raça, discriminacions salarials, contractació atípica, treball informal, 
sostre de vidre, terra enganxós, imposició d’estàndards físics, assetjament sexual, 
explotació sexual, desvaloració social i invisibilització, salut laboral, insuficient atenció 
en les agendes sindicals, oposició social i familiar per accedir al món laboral i negocis 
familiars que augmenten càrregues laborals. 

En primer lloc, és necessari replantejar la definició de treball turístic de la OIT (2017), 
ja que actualment no es tenen en compte diversos llocs de feina que formen part de la 
indústria turística. Aquest fet, sumat a la insuficiència d’estudis fora del sector hoteler, 
comporta que grans quantitats de treballadores no estiguin essent contemplades. 
Així doncs, es detecta un buit d’estudis de casos concrets de totes les treballadores 
del sector de transports (conductores de taxis, transfers o autobusos, tripulants 
de terra tant a aeroports com a ports, treballadores de transports ferroviaris, etc.), 
informadores, animadores, guies turístiques, massatgistes a hotels o ressorts, agents 
de viatges, netejadores d’habitatges d’ús turístics, treballadores del sector de la cultura, 
hostesses, treballadores al món de l’oci nocturn, entre d’altres. 

En segon lloc, al llarg d’aquest estudi s’explica que en el sector turístic persisteixen 
desigualtats i barreres per raons de gènere, tant per a accedir al sector com un cop s’ha 
ocupat el lloc de feina. Així doncs, els diferents mecanismes institucionals i interns 
de les empreses per a evitar discriminacions es perceben com insuficients. 
D’altra banda, s’han explotat també la cosificació i la sexualització de la figura de la 
dona dins del sector, ja sigui com a treballadora o com a imatge principal de certes 
destinacions en actes de promoció turística.

En tercer lloc, es pot afirmar que els llocs de feina ocupats per dones dins del 
sector s’han percebut, en moltes ocasions, com una extensió de les tasques 
domèstiques, fet que es tradueix en algunes de les discriminacions esmentades. 
Aquestes poden ser la sobrecàrrega de feina, els efectes en la salut mental de les 
treballadores, la invisibilització i la desvaloració de la seva feina, i els baixos salaris. 
Tot això comporta la precarització d’un treball altament feminitzat, per la qual cosa cal 
plantejar la correlació d’aquests dos fenòmens. 

En quart lloc, en relació a l’agenda d’investigació proposada i les futures línies de 
recerca, es comprenen els buits existents en la literatura enfocada a l’estudi de 
la perspectiva de gènere i el mercat laboral turístic. En aquest sentit, les futures 
investigacions es poden plantejar en dues fases. Primerament, descriure el marc general 
per entendre com, qui, quan, on i què per, a continuació, poder cercar els perquès i 
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els possibles mecanismes d’actuació. Alhora, realitzar més descripcions i exemples de 
cas de les diferents realitats facilitaria la transformació de les situacions de desigualtat 
a través de la seva comprensió. Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora 
de desenvolupar nou coneixement és detectar les mirades moralistes que busquen 
victimitzar a les persones afectades per algun assetjament o abús sexual. Sovint, 
aquesta mirada pot fer perdre de vista o obviar altres problemàtiques laborals més 
recurrents i complexes. 

Així doncs, cal fer un esforç polític i social per trencar amb la invisibilitat i la 
impunitat de les discriminacions esmentades. Alhora, cal mostrar els exemples 
de les treballadores que han iniciat processos reivindicatius i explicar les dinàmiques 
generades, les implicacions personals i laborals, els èxits i les dificultats, entre d’altres. 
És necessari, per tant, que aquests processos i el seu activisme social quedin reflectits 
en la literatura científica, la literatura gris o qualsevol altra font d’informació crítica per tal 
de col·laborar amb el seu esforç per sortir de l’anonimat. 

En cinquè lloc, la pandèmia actual de la COVID-19 també està definint i condicionant 
el futur del sector turístic i, per tant, la seva recerca. Actualment, la crisi sanitària 
ha derivat en una crisi econòmica i social a nivell mundial, de la qual encara no és 
possible anticipar-ne l’abast de les conseqüències. Per aquest motiu, cal parar especial 
atenció a la situació de les treballadores del sector turístic, atesa la gravetat de 
l’impacte d’aquesta crisi i les previsions d‘enduriment de la situació actual. És a dir, el 
conjunt del treball turístic està en risc i s’està aguditzant la precarització del 
sector afectant particularment a les dones i especialment a certs col·lectius 
feminitzats més vulnerables. És precisament en aquest moment de canvis i incertesa 
que els estudis de gènere esdevenen claus per a analitzar la situació actual i projectar 
les línies d’acció futures. 

En conclusió, les desigualtats de gènere existents al mercat laboral turístic mostren com 
aquest sector està construït seguint els patrons de desigualtat sistèmica existents a la 
societat actual. Alhora, centrar-se únicament en les dades que tracten el gènere com 
una variable demogràfica no permet mostrar una realitat més complexa. És per això que 
els estudis de gènere es poden situar com a un marc d’anàlisi i conceptual per 
a l’estudi del sector turístic, de tal manera que es vinculin les desigualtats presents 
amb les dinàmiques estructurals i globals que les causen. En aquesta línia, treballar 
a través del marc interseccional permetria, en primer lloc, treure a la llum totes 
aquelles experiències que actualment no es tenen en compte als estudis turístics; i en 
segon lloc relacionar-les amb dinàmiques patriarcals, racistes i classistes. Finalment, cal 
valorar també tots aquells esforços individuals i col·lectius que quotidianament afronten 
les desigualtats de gènere existents i lluiten per a fer-les desaparèixer, amb l’objectiu 
final d’aconseguir un canvi global tan necessari a dia d’avui. 

 
CONCLUSIONS

http://www.albasud.org/noticia/1226/una-mirada-feminista-als-impactes-de-la-crisi-de-la-covid-19-i-el-turisme
http://www.albasud.org/noticia/1226/una-mirada-feminista-als-impactes-de-la-crisi-de-la-covid-19-i-el-turisme
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