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Introducció 

La nostra societat nega l’existència d’una desigualtat evident entre ambdós gèneres, o 

una tradició discriminatòria vigent que impedeixi seguir endavant o que calgui reformar 

malgrat la jerarquització masclista és present en molts àmbits avui dia. Però, tot i que 

les condicions actuals van cada vegada a millor, encara tenen lloc en el món 

contemporani moltes accions on la desigualtat i la superioritat masculina hi són molt 

presents i afecten moltes dones en tots els àmbits, incloent-hi l’àmbit laboral. Aquesta 

situació, no és res diferent en el món del Dret; històricament, la justícia i el sector públic 

han estat orientats exclusivament per a ésser liderats per homes i s’ha donat invisibilitat 

a la dona en favor d’aquesta jerarquia dirigent masculina. En aquest sentit, s’ha tractat, 

durant anys, d’implementar mesures legals i programes per la igualtat d’oportunitats 

entre gèneres, sense desprestigiar-ne cap dels dos. 

Tanmateix, no hem de passar per alt el gran progrés que la dona ha protagonitzat al 

llarg de la història i és per això que el meu treball està enfocat a emfatitzar tant els 

esdeveniments d’importància realitzats per dones al llarg del temps i aquelles que van 

fer història en el món del Dret, com l’accés a la justícia per part del col·lectiu femení, fins 

arribar a la situació d’avui dia. 

Objectius 

- Proporcionar respostes clares, fiables i el més reals possibles a les meves hipòtesis. 

- Donar visibilitat de la situació actual de la dona a l’advocacia. 

- Veure si existeix una desigualtat evident entre els advocats i les advocades a Espanya. 

- Proporcionar una idea de com la dona s’ha obert pas d’entre els homes en un sector   

molt masculinitzat com l’advocacia. 

Hipòtesis 

1. En termes generals, en els alts càrrecs hi ha més presència masculina que femenina, 

tant al sector públic com al privat. 

2. En criteris generals, quan un ciutadà busqui assistència jurídica, no tindrà una 

preferència específica ni representativa cap al gènere masculí, però sí, en alguns casos, 

podrà presentar més prejudicis o falta de confiança envers una dona que no pas envers 

un baró. 

3. La dona té actualment un paper força visible dins el món de l’advocacia i d’igualtat, molt 

consolidada a la base, però més ambigua a mesura que s’ascendeix en l’escala. 

Aquestes visibilitat i igualtat han anat augmentant al llarg dels anys, ja que temps 

enrere no presentaven un caràcter tan sustentat. 



 

Això no obstant, l’home té més facilitat per a progressar al sector simplement pel fet de 

ser home i, sovint, aquesta característica els ofereix un avantatge respecte de les 

advocades en l’exercici de la professió i la prospecció en la carrera professional. 

4. Moltes dones – una part significativa d’aquestes– han rebut un tracte diferenciat i 

discriminador, com a mínim, una vegada durant la seva carrera professional. 

5. La maternitat suposa un obstacle significatiu en la carrera d’una advocada, i la 

conciliació de la vida familiar i professional se li fa una tasca força complicada al sector. 

6. El feminisme és i serà l’eina que permeti a l’advocacia arribar a la igualtat, i 

l’apoderament de les dones i la confiança en elles mateixes ajuda a poder realitzar un 

major progrés en la seva carrera, perquè són tan capaces com els homes. 

7. S’ha progressat molt al sector però encara és necessari corregir les limitacions d’aquest 

món pel que fa a la igualtat. 

Metodologia 

El primer procediment seguirà unes pautes analítiques i consistirà en el desenvolupament d’una 

recerca principalment d’articles jurídics – però també d’informes–, que aportarà una perspectiva 

significativament numèrica. Aquest procediment es basarà en l’enfocament quantitatiu. 

El segon procediment consistirà a la realització d’entrevistes a dones professionals del sector 

que puguin aportar, des de la seva experiència, la seva visió, opinió i percepció respecte de les 

qüestions basades en les hipòtesis que se’ls preguntarà. Aquest apartat de la metodologia del 

treball tindrà un enfocament totalment qualitatiu. 

Resultats 

Basant-nos en els discursos de les advocades en les respectives entrevistes i les xifres 

estadístiques, resulta evident una desigualtat que, si bé és inexistent sobre el paper, a la realitat 

sí que es produeix. 

D’aquestes converses, he fet una anàlisi i he extret els fets o les situacions en les quals 

concorden la majoria de les dones advocades, que poden haver fomentat o afavorit aquesta 

situació de desigualtat. Així, principalment es deuria a factors relacionats amb l’avantatge dels 

homes respecte de les dones al sector, la maternitat o l’exigència de la professió, que dificulta 

la conciliació, entre d’altres. 

Conclusions 

Havent verificat la totalitat de les hipòtesis plantejades, podem afirmar l’existència d’una 

desigualtat a l’àmbit que, com hem vist als resultats, es deu a més d’un factor. D’aquesta 

manera, podem concloure que, tot i haver estat protagonistes d’una lluita que ha dut a un 

progrés immensament significatiu, les advocades es troben sotmeses, en l’actualitat, a unes 

condicions més desfavorables que els advocats, que es manifesten, principalment, als càrrecs 

de major responsabilitat. 
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