
Les dones i el mon sanitari 

Des del principi de la humanitat el paper de la dona ha estat de cuidadora de les 

persones del seu entorn, ja siguin nens, persones malaltes o avis que ocupaven una 

càrrega de feina a part de les tasques domèstiques que realitzava al complert. Així es 

desprèn que les dones ja feien feines destinades a la societat sense rebre ni educació, 

ni reconeixement social, ni retributiu. 

A principis del segle XX les religioses formen part de l'estructura d'infermeres, ho fan 

com a beneficència i bondat i no com un compromís social de donar una sanitat digna 

a les persones. 

Es amb la II República on es comença a parlar de la necessitat de practicar una 

medicina pública i social que garanteixi una millora en la salut comunitària. Es curiós 

com la història és cíclica i que poc aprenem de no repetir-la. Aquí sorgeixen els primers 

moviments feministes i una lluita continua perquè la dona entri al mon laboral i es 

reconegui la seva feina en la societat. S'obren les primeres escoles d'infermeria i es 

plenen de noies que volen aportar una tasca per desenvolupar el seu talent.  

La Guerra Civil produeix un schok social i el paper de les poques dones preparades té 

un paper molt important per curar i cuidar als ferits que cada dia que passa 

augmenten; es necessària l'ajuda de personal sanitari d'arreu d'Europa per donar un 

recolzament en reconstruir la salut de la població. 

Els anys següents amb la Dictadura, les escoles d'infermeria de Catalunya es tanquen i 

fins el 1946 no es tornen a obrir. 

Es al 1977 quan es replanteja l'infermeria des de la Universitat i les antigues ATS 

(Ajudants Tècnics Sanitaris) passen a rebre una educació a nivell de la seva tasca. Es 

creen les categories professionals i poc a poc la dona entra en el camp de la 

investigació. 

Actualment diríem que el nivell de dones universitàries, tant en el camp de la 

infermeria com en la medicina es ampli. Des del 1994 fins al 2013 les metgesses han 

augmentat en un 50% respecte als metges. Si, la igualtat a nivell de coneixements i 

oportunitats en els estudis és una realitat, però anem a analitzar aquesta realitat en el 

mon laboral? 

Avui en dia entre un 75-80% del personal sanitari son dones, entre elles totes les 

categories professionals. Que ha succeït des del 2011? unes retallades brutals de sou, 

de personal, de mesures de conciliació familiar i laboral, molta pressió assistencial i 

contractació precària. 

De totes elles faré atenció al tipus de contractació del departament de salut. Es fan 

contractes parcials, del 50% de jornada o 75% de jornada amb una durada de 1 mes i 



així durant un llarg període de temps que potser inclús de 10 anys. Sí senyors això se li 

permet fer a l'administració, amb la conseqüència que comporta aquest 

maltractament abusiu, com potser retràs en la maternitat per por a sortir del sistema 

laboral, una despesa important de diners i temps en assolir una formació continua en 

el camp professional per la gran competitivitat, penalitzar a les professionals 

embarassades a no renovar contractes impedint portar el procés de forma positiva 

mental i conscientment, el baix sou per les jornades parcials i el que suposarà a la 

llarga en la jubilació, etc. Tot això crea una dicotomia i uns plans de igualtat fals, per 

una banda la dona ha entrat al mon intel·lectual i de forma molt potent però en el mon 

laboral continua patint molt maltractament a nivell global i en aquest cas en el mon 

sanitari.  

Estem atents a no repetir la història i mirem més enllà sinó semblem conillets en la 

roda que corren molt despresa per anar a cap lloc. Parem-nos un instant i pensem quin 

model de vida volem i cap a on anem. VISCA LES DONES TREBALLADORES. 
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