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Empreses derivades universitàries 
i gènere a Catalunya

Ignasi Brunet, Inma Pastor i Juan Rodríguez

Al primer capítol d’aquest llibre es desenvolupen els elements 
teòrics que sustenten els pressupòsits de partida d’aquesta inves-
tigació. Aquests elements tenen en compte l’àmbit més general de 
generació d’innovació i emprenedoria, característic de les empreses 
derivades, així com altres elements vinculats a la divisió sexual del 
treball que, sota el nostre plantejament, condicionen significativa-
ment les trajectòries d’homes i dones en la creació d’empreses i, 
més específicament, la creació d’empreses derivades. El segon ca-
pítol està dedicat a les qüestions metodològiques, com ara la des-
cripció de l’univers objecte d’estudi i els mètodes i les tècniques 
d’investigació emprats en aquesta recerca. El tercer capítol recull 
una selecció de dades estadístiques secundàries amb l’objectiu de 
contextualitzar l’objecte d’estudi. El quart capítol suposa el gruix de 
la informació recollida amb aquesta investigació i està dividida en 
dues parts. A la primera part presentem les dades recollides en el 
treball de camp i que ens permeten estudiar les característiques de 
les empreses derivades enquestades, així com algunes característi-
ques dels seus responsables. A la segona part presentem l’anàlisi de 
les entrevistes realitzades, tant a dones investigadores com a homes 
i dones responsables d’empresesderivades, amb l’objectiu d’estudiar 
les percepcions que aquestes tenen sobre la creació d’empreses i 

sobre la seva relació amb la divisió sexual del treball. 
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«El coneixement (entès com la suma dels elements de capital humà, 
innovació i producció de coneixement) es troba a la base per al creixement i el 
desenvolupament tant de les societats com de les economies. Les universitats, 

en conseqüència, se situen a l’avantguarda de les responsabilitats 
socials i econòmiques.»

ACUP (2011)
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1. Introducció1

En les últimes dècades s’ha institucionalitzat, en el discurs relatiu que atribu-
eix a les universitats un paper clau en l’economia basada en el coneixement, 
en el sentit que en aquesta nova economia les universitats estan obligades 
a canviar els processos de gestió, és a dir, a gestionar de forma empresarial, 
comercialitzant o explotant econòmicament els resultats de les seves inves-
tigacions, ja sigui en forma de patents, aliances estratègiques amb empreses 
o amb la creació d’empreses universitàries.2 D’altra banda, també ha pres 
forma el discurs sobre la necessària mercantilització de l’educació superior 
en la fase actual de la globalització econòmica. Segons Knight (2005), hi ha 
quatre modalitats de la comercialització: subministrament transfronterís, 
consum a l’estranger, presència comercial i presència individual. 

Per Verger (2010), recolzant-se en Barrow [et alii] (2004), els països que 
tenen un avantatge comparatiu més gran en la comercialització de serveis 
educatius, preveuen l’educació superior com la indústria d’exportació que 
afavoreix la seva balança comercial (BARROW [et alii] 2004). En conseqüèn-
cia, aquests països promouen activament l’exportació de serveis educatius 
mitjançant un ventall ampli de polítiques multisectorials. Una de les políti-
ques més extenses consisteix a crear agències per promoure les universitats 
nacionals a l’estranger i atreure estudiants internacionals. També es busca 
atreure estudiants internacionals i exportar altres tipus de serveis educa-
tius a través de programes d’ajuda internacional (per exemple, mitjançant 
l’atorgament de beques a estudiants de països del sud), de polítiques de 
migració i sobre visats (per facilitar l’entrada a estudiants estrangers), de 

1 Aquest llibre forma part de la investigació sobre «Spin-offs universitàries i gènere a Cata-
lunya», fi nançada per l’Institut Català de les Dones en la convocatòria 2010-2011.
2 El terme anglès spin-offs en català es tradueix com empreses derivades universitàries.
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polítiques de garantia de la qualitat i reconeixement de títols amb altres 
països i, sobretot, a través de la política comercial en l’Organització Mun-
dial del Comerç (OMC) o en tractats de lliure comerç d’àmbit regional. 

S’assumeix, en aquest marc, que les universitats, com a universitats 
emprenedores (CLARK 1998; ETZKOWITZ [et alii] 2000; SOLÉ 2002; AERNOUDT 
2004; RODEIRO [et alii] 2012; TOMÁS 2011), són agents centrals, mitjançant 
la creació d’iniciatives acadèmiques, en la promoció dels canvis tecnolò-
gics i la innovació (GODIN & GINGRAS 2000; GODIN 2010). Aquesta promoció 
s’ajusta a una de les prioritats de l’actual estratègia de desenvolupament 
regional i local, com és el foment de territoris amb capacitat competitiva, 
estratègia centrada a estimular la innovació, la capacitat emprenedora i 
la fl exibilitat del sistema productiu, per aconseguir avantatges competi-
tius que els posicioni millor davant d’altres territoris, com a resultat de 
combinar el desenvolupament de recursos endògens amb el foment i la 
captació de recursos i activitats de l’exterior. Un dels objectius per aconse-
guir la producció de coneixements econòmicament valuosos, i l’aplicació 
d’aquests coneixements en el creixement i la competitivitat, és que les uni-
versitats fomentin la creació de noves capacitats empresarials, i contribu-
eixin, així, a la valorització de l’entorn empresarial. 

El text que teniu a les mans desgrana els resultats d’una investigació 
en la qual es contextualitza el discurs i les pràctiques de creació d’empre-
ses derivades en el marc de la desigualtat de gènere. En la investigació 
sobre la creació d’empreses derivades plantegem dues qüestions: 1) el co-
neixement del paper que representa la variable gènere en el desenvolupa-
ment d’universitats emprenedores, i 2) la promoció d’elements d’anàlisi 
que incorporin la dimensió de gènere en les polítiques universitàries ori-
entades a la creació d’empreses derivades universitàries. D’aquesta ma-
nera, aquest text aborda els efectes de la divisió sexual del treball sobre la 
creació d’empreses derivades universitàries amb el propòsit de verifi car si 
les diferències trobades en la creació d’ocupació per compte propi segons 
el gènere també es manifesten en la creació d’empreses derivades i quin 
paper representa el mateix sistema universitari en la producció o repro-
ducció de les desigualtats de gènere.

D’altra banda, la divisió sexual del treball ens ha de permetre exa-
minar l’encaix i els límits socioestructurals de les estratègies università-
ries de creació d’iniciatives, i concretament el discurs que planteja que 
les universitats han d’involucrar-se en el desenvolupament econòmic i 
social del seu entorn. Aquesta nova missió transforma la universitat tra-
dicional en una universitat emprenedora (OCDE 2003). Per Röpke (1998), 
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una universitat emprenedora signifi ca «que tant la Universitat com tots 
els seus membres han de convertir-se en emprenedors i que la interacció 
de la Universitat amb l’entorn que la rodeja, especialment el regional, es 
desenvolupa segons patrons emprenedors».

Els objectius generals de la investigació han estat: 1) analitzar l’estra-
tègia de transferència de tecnologia i de desenvolupament local/ regional 
de les universitats emprenedores de Catalunya; 2) establir la diversitat de 
tipologies de les empreses derivades universitàries, i 3) estudiar les deci-
sions estratègiques preses per les persones emprenedores d’empreses de-
rivades universitàries. Aquests objectius generals han donat pas a quatre 
objectius específi cs: 1) analitzar la trajectòria acadèmica i professional prè-
via d’homes i dones per tal d’observar els efectes sobre la creació d’empre-
ses derivades; 2) indagar sobre les relacions entre treball productiu i tre-
ball reproductiu i la seva incidència sobre la creació d’empreses derivades; 
3) analitzar els efectes de la variable gènere sobre la gestació del capital 
cultural, econòmic i el desenvolupament del capital relacional funcional 
en la creació i desenvolupament de la iniciativa empresarial, 4) estudiar 
l’adequació a la variable gènere de les estratègies universitàries de gene-
ració d’empreses derivades; estratègies que combinen la transferència de 
coneixement amb el foment de la iniciativa empresarial, i que requereixen 
la dotació d’infraestructures físiques i un marc institucional adequat. 

Per assolir aquests objectius, s’han desenvolupat cinc objectius opera-
tius en la investigació, expressats aquí de manera seqüencial i acumulativa. 
Són: 1) conèixer les característiques sociològiques que defi neixen el perfi l de 
les persones universitàries que creen empreses derivades; 2) conèixer les ca-
racterístiques de les empreses derivades creades per homes i per dones per 
dibuixar el perfi l o perfi ls de les empreses creades; 3) identifi car i analitzar les 
diferències respecte als homes en diferents dimensions: a) la trajectòria aca-
dèmica prèvia; b) la infl uència dels diferents recursos o capitals en la detecció 
d’oportunitats i la posada en marxa de projectes innovadors orientats a op-
timitzar aquestes oportunitats; c) les formes de conciliació del treball remu-
nerat (productiu) i domèstic (reproductiu), i d) les motivacions en l’activitat 
investigadora i professional; 4) objectivar els recursos o capitals econòmics, 
culturals i socials amb els quals comptaven a l’inici de les seves empreses 
derivades i la forma en què aquests capitals s’han anat acumulant durant la 
seva activitat com a emprenedors/es, i 5) identifi car tipus d’emprenedors/es 
(incloent les seves motivacions i característiques diferenciadores clau).

Finalment, volem ressaltar que les empreses derivades tenen lloc en 
una organització existent que es diu «entitat originària», involucra un o 
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més individus que tenen una funció i un estatus dins de l’»entitat origi-
nària», i creen una nova organització diferent (PIRNAY [et alii] 2003). En 
funció del tipus d’entitat de la qual sorgeixen, es diferencien tres tipus 
d’empreses derivades (COTEC, 2002, 2003; RODEIRO [et alii] 2008, 2010): 1) 
empreses derivades universitàries (sector públic): creades a partir de les 
universitats; 2) empreses derivades institucionals (sector públic): creades 
a partir de centres de recerca públics no universitaris, entre els quals hi 
ha els parcs tecnològics; 3) empreses derivades empresarials o noves em-
preses (sector privat): creades a partir d’altres empreses privades. Doncs 
bé, l’objecte d’estudi de la nostra recerca han estat les empreses deriva-
des sorgides de les universitats, que requereixen dotació d’infraestructu-
res físiques i un marc institucional adequat. Una via són les incubadores 
d’empresa de base tecnològiques, i una altra via són els parcs tecnològics. 
Ambdues proporcionen instal·lacions i una sèrie de serveis d’alta tecno-
logia que creen un entorn propici per al desenvolupament d’activitats de 
empreses derivades (AERNOUD 2004).

Aquest text s’estructura en cinc capítols ben diferenciats. Al primer 
capítol es desenvolupen els elements teòrics que sustenten els pressupò-
sits de partida d’aquesta investigació. Aquests elements tenen en compte 
l’àmbit més general de generació d’innovació i emprenedoria, caracterís-
tic de les empreses derivades, així com altres elements vinculats a la di-
visió sexual del treball que, sota el nostre plantejament, condicionen sig-
nifi cativament les trajectòries d’homes i dones en la creació d’empreses i, 
més específi cament, la creació d’empreses derivades. El segon capítol està 
dedicat a les qüestions metodològiques, com ara la descripció de l’univers 
objecte d’estudi i els mètodes i les tècniques d’investigació emprats en 
aquesta recerca. El tercer capítol recull una selecció de dades estadístiques 
secundàries amb l’objectiu de contextualitzar l’objecte d’estudi. El quart 
capítol suposa el gruix de la informació recollida amb aquesta investiga-
ció i està dividida en dues parts. A la primera part presentem les dades 
recollides en el treball de camp i que ens permeten estudiar les caracte-
rístiques de les empreses derivades enquestades, així com algunes carac-
terístiques dels seus responsables. A la segona part presentem l’anàlisi 
de les entrevistes realitzades, tant a dones investigadores com a homes i 
dones responsables d’empreses derivades, amb l’objectiu d’estudiar les 
percepcions que aquestes tenen sobre la creació d’empreses i sobre la seva 
relació amb la divisió sexual del treball. El llibre acaba amb un capítol 
dedicat a conclusions. Als annexos es troben els guions de les dues fases 
d’entrevistes així com el qüestionari emprat en l’enquesta.
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2. Empreses derivades universitàries i gènere: 
l’estat de la qüestió 

2.1 Desenvolupament regional, innovació i universitats emprene-
dores 

Les universitats estan cridades a representar un paper destacat en el desen-
volupament i en la cohesió d’Europa, tant pel tradicional valor del conei-
xement que transmeten i generen, com per la seva capacitat d’innovació. 
De fet, les autoritats europees han basat, en el coneixement, les esperances 
d’una Europa amb més i millors treballs i més cohesió social, la qual cosa 
ha propiciat el debat sobre la capacitat de les nostres universitats per for-
mar els universitaris que requereix el mercat laboral d’un món globalitzat 
(ANDREWS & HIGSON 2008; ALONSO [et alii] 2009; MIRA [et alii] 2012; ACHA [et 
alii] 2004). D’altra banda, també s’ha obert el debat sobre el compromís 
dels governs de la Unió Europea per fomentar l’autonomia universitària, 
com a estratègia per incrementar la qualitat dels ensenyaments, de la in-
vestigació i de la capacitat per innovar (BAIN 2004; HAUG 2003). 

En referència a la innovació, hem de ressaltar que, en les últimes dè-
cades, la innovació és el concepte que més s’utilitza per explicar els pro-
cessos de mobilització del desenvolupament (OCDE 1999, 2000). En el 
marc d’aquests processos, i després de l’hegemonia dels enfocaments de 
desenvolupament exògen, centrats en els espais i en els estats nacionals 
(BRUNET & BÖCKER 2007, 2008, 2010; BRUNET & CINCUNEGUI 2010), les regi-
ons i les localitats han esdevingut centres estratègics del pensament i les 
accions del desenvolupament (STORPER 1995, 1997, 1998; SCOTT & STORPER 
2003; FERNÁNDEZ [et alii] 2008). Per Amin i Thrift (1994: 155), l’emergència 
històrica de l’economia informacional o del coneixement signifi ca, d’una 
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banda, que la globalització «està donant més importància que abans als 
factors que puguin estar agrupats sota l’etiqueta d’aprenentatge; d’altra 
banda, que hi ha regions i localitats que s’han transformat en una base 
fonamental de la vida econòmica i social» (STORPER 1995: 191), mitjançant 
xarxes que exploten els vincles estratègics entre l’economia de «coneixe-
ment intensiu» o informacionalisme i el seu canal d’entrada estratègic: la 
innovació (HOLLINGSWORTH & BOYER 1997; FLORIDA, 2000). 

En l’economia informacional o basada en el coneixement, les institu-
cions d’educació superior són actors fonamentals del sistema d’innova-
ció, tant proveïdors de capital humà, com creadors/promotors de noves 
idees, iniciatives i projectes empresarials. En aquesta línia, l’informe The 
Knowledge Based Economy de l’OCDE (1996) identifi ca, com a gran repte, 
conciliar les funcions tradicionals de producció de coneixement i la forma-
ció de científi cs amb el nou paper de col·laboració amb la indústria en la 
transferència de coneixement i tecnologia. Així, Etzkowitz i Leydesdorff 
(1999) mantenen que des de fi nals de la dècada dels anys noranta del segle 
XX, es parla d’un nou model de relació entre universitat, Govern i indústria, 
l’anomenat model de «triple hèlix», que representa una nova confi guració 
de les forces institucionals que han sorgit en els sistemes d’innovació. 

L’increment de la importància del factor coneixement i la seva aplica-
ció comercial —la innovació—, com a factor fonamental en els fenòmens 
econòmics (CASTELLS 2000), ha comportat la intensifi cació de la competiti-
vitat econòmica en tots els nivells —entre empreses, entre regions, entre 
estats, entre ciutats... (BROWN & LAUDER 1997; BROWN 2005). En aquest marc, 
Vergen (2013), basant-se en Hessop (2000) i Robertson (2005), argumenta 
que l’educació i el coneixement s’han convertit en factors clau de com-
petitivitat, fi ns al punt que la majoria de països aspiren a convertir-se en 
economies del coneixement. En conseqüència, l’educació superior es tro-
ba en el centre de les estratègies de desenvolupament econòmic de molts 
països, sobretot pel que fa a les àrees de formació de la força de treball, la 
investigació aplicada i la transferència tecnològica. L’educació superior 
també es troba en el punt de mira de les estratègies de posicionament 
individual dels treballadors i treballadores en un mercat laborat marcada-
ment dualitzat i competitiu. Per tant, l’educació superior es percep com 
una inversió rentable, tant pels estats com pels mateixos ciutadans a títol 
individual. Això té com a conseqüència lògica que es produeix un impor-
tant increment de la demanda d’aquest bé. De fet, l’expansió de la deman-
da d’educació superior és, actualment, un fenomen a escala planetària, 
que no havia assolit nivells tan alts en tota la seva història. 
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Aquesta expansió de la demanda s’ha produït amb l’expansió de 
«l’economia del coneixement», que, a la vegada, ha generat l’expressió 
«economia basada en la innovació», que descriu les tendències de les 
economies, afectades pel ritme dels avenços cientifi cotecnològics, la seva 
creixent complexitat i el seu paper determinant en els engranatges de la 
globalització econòmica postfordista, cap a una dependència més gran 
del coneixement, de la informació, dels alts nivells de qualifi cació dels 
treballadors i del ràpid accés a tots per part dels sectors públic i privat 
(ALBURQUERQUE 1996, 2008; VÁZQUEZ 1999, 2002, 2005). Aquestes tendènci-
es han accelerat els processos de mercantilització de l’educació superior 
i l’accentuació de la privatització, de la liberalització i la comercialització 
dels serveis educatius (VERGER 2013). A més, aquestes tendències han alte-
rat la lògica d’actuació «d’individus, empreses, ciutats, regions i països» 
(LUDVALL & BORRÁS 1999: 31), i posen de manifest com la innovació, referi-
da a les activitats econòmiques dels agents que busquen introduir innova-
ció, que es tradueix en l’aparició de nous negocis, béns o serveis (VECIANA 
1999; BRUNET & ALARCÓN 2005; CHRISTENSEN 1999; MATEU 1996), abasta totes 
les activitats del procés de canvi tecnològic i pot fer en qualsevol moment 
en totes les àrees de l’economia (COOKE 1998, 2002). 

Es tracta d’un fenomen que actualment no s’analitza segons el model 
lineal d’innovació, un model «en cascada» o de «degoteig cap avall», en 
què el procés de canvi tecnològic segueix una lògica lineal, segons la qual 
l’augment de la recerca bàsica condueix a l’augment de les oportunitats 
per a la innovació tecnològica, la qual cosa porta a un creixement del pro-
ducte social (COOKE 2002; FABERGER [et alii] 2007). No obstant això, l’evi-
dència històrica (FREEMAN 1996, 1998) posa en qüestió aquest model, ja que 
la diferència de temps entre els avenços científi cs i les seves aplicacions 
tecnològiques pot variar només en uns quants mesos, o bé la innovació 
tecnològica pot realment precedir el descobriment científi c, o de vegades 
els avenços científi cs poden estar basats en la invenció de noves maquinà-
ries i no en el sentit oposat. 

El model lineal d’innovació assumeix que la tecnologia és informació 
fàcil de copiar, i en la mesura que les innovacions es poden codifi car com 
a informació, es transformen en béns i serveis, la difusió és immediata i 
barata, mitjançant la imitació o còpia. D’aquesta manera, les innovacions 
es converteixen en un bé comercialitzable, i el retard tecnològic d’un país 
o d’una empresa es pot superar mitjançant la compra d’innovacions (HEIJS 
[et alii] 2007). No obstant això, els processos a través dels quals sorgeixen 
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les innovacions són més complexos, i tenen a veure amb el fet que, per 
Baumol (1993, 1993, 2002, 2004), la visió schumpeteriana de la innovació 
orientada per l’oferta estava molt infl uïda per un entorn institucional, fi -
nancer i tecnològic molt allunyat de l’actual entorn d’integració comer-
cial, obertura de mercats fi nancers i canvi tècnic i organitzatiu accelerat. 
Aquest nou entorn requereix substituir la lògica de l’oferta pels incentius 
del mercat i la demanda tecnològica provinent del sector productiu, que 
passa a convertir-se en una prioritat per defi nir els criteris de política tec-
nològica i innovació, ja que els processos d’innovació, que impacten po-
sitivament en el nivell de competitivitat i en la taxa de creixement, no són 
generats per institucions d’R + D que treballen de forma aïllada respecte 
al mercat, sinó que són produïts per solucionar problemes en un context 
d’aplicació, i mitjançant la interacció de múltiples agents i institucions. 

Això explica que Baumol (2004) elabori una concepció de la innova-
ció orientada des del mercat, i defi nida com un procés permanent, recur-
rent i continu —«una màquina d’innovar»—, i vinculada, d’una banda, a 
entorns competitius, d’economia globalitzada, que impulsa l’aparició de 
noves formes d’organització, que busquen l’efi ciència en la desintegració 
vertical i en la fl exibilitat, cosa que ha portat a grans empreses a reduir la 
seva dimensió externalitzant funcions, i alliberar, així, recursos per dedi-
car-los a l’estratègia d’innovació, que representa l’activitat amb capacitat 
d’aportar més valor afegit. L’estratègia d’innovació apunta, al seu torn, a 
la constitució de xarxes empresarials que confi guren una aliança estratè-
gica permanent entre un grup limitat i clarament defi nit d’empreses in-
dependents que col·laboren i cooperen per assolir uns objectius comuns 
orientats cap al desenvolupament competitiu dels seus integrants, i obte-
nir benefi cis individuals mitjançant l’acció conjunta (VENCE 2007, 2007b, 
2007c; BRUNET & BÖCKER 2007, 2008; BRUNET & BELZUNEGUI 2005). 

Així, mentre a la visió pròpia del model lineal d’innovació, els des-
cobriments científi cs són l’única font d’idees per generar innovacions, el 
model no lineal posa de manifest la importància de la interacció entre 
múltiples agents, el caràcter acumulatiu dels processos d’innovació i la 
importància d’altres fonts d’accés a la innovació al marge de l’R+D. Això 
posa de manifest el fet que la innovació també és un procés social i ter-
ritorial, de caràcter acumulatiu i interactiu. La relació entre desenvolu-
pament empresarial i concentració geogràfi ca (AMIN & ROBINS 1994; AMIN 
2002, 2008) i els avantatges de la proximitat i la cooperació (STORPER 1995, 
1998; SAXENIAN 1994; BECATTINI 1994, 2002, 2002; BECATTINI [et alii] 2001; CO-
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LYVAS & POWELL 2006) per a la creació col·lectiva del coneixement, ha estat 
subratllat per la teoria del desenvolupament endogen, que postula que 
la innovació, la major part de les vegades, no es realitza de forma indivi-
dual sinó a través d’una capacitat endògena d’aprenentatge i innovació 
col·lectiva (AMIN & THRIFT 1994, 1996; MAILLAT 1995, 1999; FLORIDA 1995; 
ALBURQUERQUE 1996, 1999; BECATTINI [et alii] 2001; VECIANA 2005). 

Aquesta concepció del desenvolupament ressalta la naturalesa social 
de l’aprenentatge i la innovació, és a dir, els processos innovadors i les 
dinàmiques d’aprenentatge col·lectiu que s’esdevenen en regions o locali-
tats específi ques, el dinamisme i la capacitat innovadora està en la presèn-
cia d’un elevat conjunt de pimes industrials i de serveis a la producció que 
operen en xarxa, que combinen estratègies de competència per ocupar els 
mateixos mercats amb altres de cooperació formal o informal (BELLANDI 
2006; CAMAGNI 2001, 2005; ACS & AUDRETSCH, 2003; AUDRETSCH & THURIK 
2001; 2001b). S’assumeix, per tant, el pensament institucionalista que de-
fi neix l’economia «com alguna cosa més que un recull d’empreses aïllades 
i mercats dirigits per les preferències racionals i per un conjunt de regles 
estàndard. En comptes d’això, l’economia es concep com una composició 
d’infl uències col·lectives que modelen l’acció individual i com una entitat 
diversifi cada que segueix una trajectòria històrica modelitzada per infl u-
ències culturals i socio-institucionals heretades» (AMIN 2008: 105). 

Sobre la base d’aquesta nova concepció, la teoria del desenvolupa-
ment territorial endogen posiciona les regions i les localitats com «nous 
espais industrials» (AMIN 2002; SCOTT 1989; STORPER 1997, 1998), és a dir, 
com llocs on s’originen importants avantatges competitius. Basant-se en 
la literatura sobre districtes, clústers i entorns innovadors..., aquesta teoria 
planteja que una característica pròpia de les zones en què la globalització 
és consistent amb la localització de l’activitat econòmica és la força dels 
llaços de proximitat i associació, caracteritzats com una font de coneixe-
ment i aprenentatge (AMIN & ROBBINS 1991, 1994; AMIN 1999, 2002; CAMAG-
NI 2005). De fet, les capacitats d’innovació tenen efectes territorials mentre 
«el medi emergeix com un element necessari i crucial en els processos 
d’innovació» (CAMAGNI 1991: 142), i que no és resultat del comportament 
d’empreses individualment considerades, sinó de sistemes o mitjans en 
els quals l’empresa està inserida, siguin aquests conceptualitzats com a 
«sistemes productius», «sistemes industrials» o com a «sistemes d’inno-
vació» (FREEMAN 1988; DESI [et alii] 1998; LUNDVALL 1992; NELSON 1993; ED-
QUIST 2007). 
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Aquesta concepció ens allunya de l’empresa autosufi cient i de l’anà-
lisi de les relacions mercantils bilaterals entre agents, i ens condueix a una 
anàlisi de subconjunts d’actors que interaccionen en un àmbit territorial 
defi nit: empreses, xarxes d’empreses, centres tecnològics, institucions, re-
cursos humans, etc., entre els quals s’estableixen interrelacions —de coo-
peració i de competència— que, en conjunt, donen lloc a l’aparició d’ex-
ternalitats positives i una dinàmica col·lectiva en la qual cada element 
depèn també del comportament dels altres» (VENCE 2007: 36) . 

D’aquesta manera, davant la imatge de l’emprenedor individual, que 
actua de forma aïllada i en competència amb els seus rivals per tal d’obte-
nir —almenys de forma transitòria— un avantatge monopolístic, la idea 
d’entorn innovador, desenvolupat des de fi nals de la dècada dels vuitanta 
i inicis de la dècada dels noranta pel grup francoitalià GREMI (Groupe de 
Recherche Européen Sur les Milieux Innovateurs) (AYDALOT 1984, 1985, 
1986), destaca el fet que la innovació és «un fenomen col·lectiu, en què 
l’existència de relacions interempresarials (mercantils o extramercat) i de 
formes de cooperació no incompatibles amb el manteniment d’un clima 
competitiu, pot afavorir i accelerar el procés» (MÉNDEZ 2000: 36). 

Això és així fi ns al punt que, segons Aydalot (1985: 10), «són els en-
torns els que emprenen i innoven», ja que és en els entorns on es desen-
volupen les interdependències no comercials, que permeten coordinar els 
agents econòmics sota condicions d’incertesa, a partir del desenvolupa-
ment de regles informals, convencions, hàbits i tradicions compartides, 
sancions socials, etc. (MÉNDEZ 1997; STORPER 1998; VILADECANS 2001, 2004). 
Aquest aspecte que posa l’èmfasi en l’acció col·lectiva territorialitzada ha 
estat també desenvolupat a través de l’enfocament dels districtes (BELLANDI 
2006; BECATTINI 1979, 1992, 2006) i dels clústers (PORTER 1990, 1992, 2003). 

Ambdós enfocaments examinen la competitivitat empresarial tenint 
en compte la coordinació entre empreses, atès que la velocitat de genera-
ció de coneixements i l’esforç cap a la innovació dels competidors obliga 
les empreses a unir forces per desenvolupar projectes tecnològics o de pe-
netració en el mercat que, individualment, són massa costosos. D’aquesta 
manera, les empreses aprofi ten tàcitament els avantatges de les economies 
externes (fl uxos de coneixements, recursos i canals d’entrada compartits) 
per mitjà de la concentració geogràfi ca, i formen districtes industrials o 
clústers. El poder d’aquestes economies externes és reconegut actualment 
pels organismes que elaboren polítiques empresarials (Comissió Europea, 
OCDE i governs dels països més desenvolupats), i s’estimulen el suport 
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i l’enfortiment dels clústers com a fórmula per accelerar el desenvolupa-
ment de l’economia del coneixement (CALLEJÓN 2003, 2009). 

A la literatura sobre districtes, clústers i entorns innovadors, la cate-
goria «regió» resumeix la capacitat amb què l’entorn permet a les empre-
ses inserides transitar camins d’aprenentatge orientats a la innovació. La 
teoria del desenvolupament territorial endogen insisteix que la regió ha 
de dotar-se o basar-se en una «coalició de desenvolupament», constituïda 
per uns components que subministren tots els canals d’entrada necessaris 
per fer fl orir una organització econòmica basada en el coneixement; co-
alició que permet completar el cicle investigació-desenvolupament-pro-
ducció-comercialització, cosa que suposa dotar-se d’una base industrial 
forta amb relacions satisfactòries i de confi ança entre la ciència i la indús-
tria (AYDALOT 1985; MAILLAT 1995; FLORIDA 1995; MORGAN 1997; CASTELLS & 
HALL 2001; CASTELLS 1990, 1995, 2000; MOULAERT & SEKI 2006; CASTELLS & 
VILASECA 2007), i això en un context en què la distància ha mort per a la in-
formació però no per al coneixement, per la qual cosa l’interès conceptual 
i d’anàlisi s’ha desplaçat des de l’interior organitzatiu de l’empresa fi ns a 
l’entorn territorial i geogràfi c (ONDATEGUI 2000; FLORIDA 2009, 2010). 

Per Storper (1995), la raó d’això està que el procés d’aprenentatge 
centrat en la innovació contínua i en l’economia del coneixement apunta 
al sosteniment d’avantatges competitius, i desplega una lògica espacial 
que es vincula a les aglomeracions basades en el desenvolupament de 
dinàmiques que es produeixen i faciliten mitjançant el capital empresarial 
o emprenedor, que es converteix en un mecanisme clau per a la innovació 
i, per tant, per al desenvolupament econòmic i la competitivitat d’una 
localitat o regió (AUDRETSCH 1995; AUDRETSCH & CALLEJÓN 2007; ACS [et alii] 
2006, 2005). 

Per capital empresarial o emprenedor entenem la capacitat de crear 
noves empreses en una unitat geogràfi ca determinada. No es tracta de 
l’existència de capital físic, sinó del que Schumpeter (1964) va denominar 
esperit empresarial o capacitat emprenedora, i que en dinàmica industrial 
es mesura mitjançant el nombre de noves empreses creades en una àrea i 
període determinats. La creació de noves empreses és el mecanisme més 
important de conversió del coneixement científi c en coneixement econò-
mic, capaç de generar nous béns i serveis i nous llocs de treball d’alt va-
lor afegit en l’economia del coneixement (BAUMOL 1993, 2004; AUDRETSCH 
1995, 2002; CASSON 1990, 1993; DRUCKER 1985, 1986; VECIANA 1999). Això ha 
canviat la percepció de les PIME en les polítiques de desenvolupament 
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regional, en el sentit que es considera les PIME innovadores i competiti-
ves com el resultat d’estratègies de regionalització amb èxit, és a dir, una 
forma alternativa d’aconseguir un avantatge competitiu global. Aquesta 
estratègia de regionalització «es basa en: 1) l’aprenentatge com un procés 
localitzat, assenyalant la importància de les trajectòries històriques i del 
«coneixement no incorporat» (disembodied knowledge), 2) la innovació com 
un procés d’aprenentatge interactiu, que implica una crítica al model li-
neal d’innovació i posa èmfasi en la importància de la cooperació i en la 
promoció de la competitivitat, i 3) l’aglomeració com la base més efi cient 
de l’aprenentatge interactiu, defensant la importància de les «interdepen-
dències no comercials» i de les xarxes i sistemes d’innovació regionals 
interactius i «de baix a dalt»» (ASHEIM & ISAKSEN 2001: 97). 

Aquests aspectes confi guradors dels avantatges competitius d’una 
regió o d’una localitat han donat origen als enfocaments de les regions 
d’aprenentatge i dels sistemes regionals d’innovació. Per concepte de 
sistema d’innovació (LUNDVALL 1992), entenem el conjunt d’institucions i 
agents, tant privats com públics, que interactuen en la producció, difusió 
i utilització de nous coneixements i avenços tecnològics. En conseqüència, 
aquest concepte posa èmfasi que qualsevol economia, nacional, regional 
o local necessita disposar d’un sistema de ciència i tecnologia adequat a 
la seva dimensió i a les seves capacitats, ben dissenyat i protegit (MAS & 
QUESADA 2005; GAROFOLI 1986, 1992; AUDRITSCH & THURIK 2001, 2004), i més 
específi cament d’entitats de transferència i difusió d’idees, qualifi cacions, 
coneixement i informació. 

Per això, la teoria dels sistemes d’innovació argumenta que les uni-
versitats han de tenir un paper actiu en la distribució de coneixement, 
de noves habilitats i de noves idees a les empreses i institucions (OCDE 
2008). Més específi cament, les universitats han de constituir un instru-
ment important en l’economia basada en el coneixement, en el sentit que 
han d’exercir un rol actiu en promoure els canvis tecnològics i la inno-
vació (BRAMWELL & WOLFE 2008; MILOT 2005). A més, en l’economia del 
coneixement, les universitats han d’estar cada vegada més motivades per 
obtenir èxit, no només en les seves activitats acadèmiques, sinó també 
a les comercials (RODEIRO [et alii] 2008, 2010). Per això, urgeix reforçar la 
transferència de tecnologia a la societat, de manera que, per la Fundació 
COTEC (COTEC 2002), hi ha varietat d’estructures d’intermediació, com 
ara: ofi cines de transferència de tecnologia (OTRI), centres d’innovació, 
centres tecnològics, laboratoris d’assaig i homologació, parcs tecnològics, 
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serveis de suport a la recerca i innovació, plataformes tecnològiques, parcs 
científi cs, incubadores d’empreses innovadores, centres de patents. 

D’altra banda, des del punt de vista regional, a Europa hi ha una 
tendència creixent a fomentar estructures de transferència de tecnologia. 
Aquestes àrees regionals de desenvolupament innovador són zones geo-
gràfi ques d’alta concentració d’activitats innovadores. En aquestes zones 
hi ha una elevada coordinació entre universitats, empreses i administraci-
ons públiques, així com estructures d’intermediació com les incubadores 
universitàries d’empreses de base tecnològica i els parcs científi cs (ONDA-
TEGUI 2000; RODEIRO 2008; FLORIDA 2009, 2010; LOUIS [et alii] 1989; O’SHEA [et 
alii] 2005). 

A Espanya algunes universitats ja han desenvolupat estructures per 
fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses a partir de la investiga-
ció duta a terme pels seus grups de recerca, cosa que evidencia, així, que 
la Universitat ja no pot limitar-se a formar i investigar, les dues funci-
ons tradicionals assignades a les universitats, sinó que s’ha de convertir 
en una font de desenvolupament econòmic i social del territori en què 
es troba immersa (HAYES & WYNYARD 2002; RODRÍGUEZ [et alii] 2001, 2005; 
FERNÁNDEZ 2003, 2004; ROBERTS 2002; READINGS 1996; ACOSTA & CORONADO 
2002). Aquesta nova universitat s’ha anomenat «universitat emprenedo-
ra» (MATKIN 1990; MCQUEEN & WALLMARK 1982; ETZKOWITZ 1993, 1998, 2002, 
2003, 2003; BERMAN 2008). 

Terme encunyat per Clark (1998) i que es defi neix a través de les se-
güents característiques: 1) una estructura de direcció reforçada, que ha 
de garantir l’adaptació de la institució als canvis que es produeixen en 
l’entorn alhora que es fonen els nous valors de gestió empresarial amb 
els tradicionals valors acadèmics; 2) una perifèria desenvolupada, que fa 
referència al conjunt d’entitats (empresarials i administratives) desenvo-
lupades per la universitat per relacionar-se de forma àgil amb l’entorn; 3) 
una base fi nancera diversifi cada, que reduiria la dependència de la uni-
versitat d’una única font de recursos, i n’incrementaria l’autonomia; 4) un 
cos acadèmic motivat, que actuï com a impulsor de les activitats empre-
nedores, i 5) una cultura emprenedora, que afecti les seves relacions amb 
l’entorn i la manera com s’articulen els processos de presa de decisions. 
Una cultura que proporcioni les estructures de suport perquè professors 
i estudiants iniciin noves emprenedories (GUERRERO [et alii] 2006; SHANE 
2003, 2004; POWERS & MCDOUGALL 2005; HUGGINS 2008; KATZ 2003; TOLEDA-
NO & URBANO 2008; SOLÉ PERELLADA [et alii] 2009; ACUP 2011). 
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Etzkowitz (2003) descriu la universitat emprenedora a través dels cinc 
principis interrelacionats següents: 1) capitalització o comercialització, en 
el sentit que el coneixement ha de ser utilitzat pel sector empresarial i 
social, i ha de ser la base del desenvolupament econòmic i de la societat; 
2) interdependència, mentre que la universitat emprenedora ha de relaci-
onar-se contínuament amb el sector empresarial i l’Administració públi-
ca, relacions que han de constituir el que Etzkowitz [et alii] (2000, 2002) 
denominen el model de la «triple hèlix»; 3) independència, ja que malgrat 
aquestes interdependències, la universitat manté la seva independència; 
4) mestissatge, que fa referència a la creació d’estructures organitzatives 
mixtes o híbrides que incorporin pràctiques del sector empresarial i de la 
universitat tradicional, i 5) refl exió, en el sentit de renovació contínua de 
la universitat a efectes d’adaptar-se als canvis en les seves relacions amb 
l’Administració pública i el sector empresarial. Aquestes cinc caracterís-
tiques defi neixen la universitat com a emprenedora, una universitat que, 
per Etzkowitz, transforma idees en activitat pràctica, capitalitza coneixe-
ments, crea noves empreses i serveis i gestiona el risc. Una universitat es 
converteix en emprenedora quan posa en pràctica el coneixement, i actua 
com un model d’innovació interactiu, no lineal. 

D’altra banda, aquest autor diferencia tres models d’universitat em-
prenedora en funció dels canvis en les relacions externes i en la reestruc-
turació interna de la universitat: 1) universitat que avança cap al model 
emprenedor, molt lligada a la universitat investigadora; 2) universitat to-
talment transformada en emprenedora, i 3) noves universitats emprene-
dores sorgides a partir de grans empreses i d’entitats intermèdies. Rodeiro 
[et alii] (2008: 18) argumenten que entre les obligacions d’una universitat 
emprenedora hi ha el foment del compromís i la capacitat dels estudi-
ants i investigadors per dur a terme iniciatives emprenedores, ja que «l’ 
emprenedoria universitària és un dels principals factors que propicien la 
innovació», a més de possibilitar l’obtenció de més recursos econòmics, 
tant per a la mateixa institució universitària com per a la resta dels agents 
econòmics i socials (PIRNAY [et alii] 2003; NICOLAU & BIRLEY 2003; PITTAWAY 
& COPE 2007; KURATKO 2005; KATZ 2003; ACUP, 2011). 

Louis [et alii] (1989) distingeixen diferents tipus d’emprenedoria uni-
versitària que poden classifi car-se en: 1) la creació d’empreses; 2) els con-
tractes d’investigació, i 3) el desenvolupament de patents. Per Rodeiro [et 
alii] (2012), qualsevol d’aquestes activitats podria utilitzar-se com un indi-
cador parcial de l’emprenedoria acadèmica. De fet, en les últimes dècades 



29

Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya

s’ha observat un creixent número d’empreses sorgides de tecnologies de-
senvolupades en la universitat (DEGROOF & ROBERTS 2004); no obstant això, 
en molts països europeus, i particularment a Espanya, les patents i els con-
tractes d’investigació continuen essent la via més utilitzada per les univer-
sitats que busquen més interacció amb el seu entorn (Siegel [et alii] 2003). 

Al mateix temps, hi ha autors que destaquen que la identifi cació 
d’universitat emprenedora amb una institució orientada a la recerca de 
benefi cis econòmics pot implicar que s’oblidi el vertader esperit de la 
universitat (BADELT 2004). Així, Slaughten i Leslie (1997) consideren que 
emprenedoria o activitat emprenedora són eufemismes del concepte de capi-
talisme acadèmic, i utilitzen el terme capitalisme des d’una òptica negativa 
(ROBERTS 2002; RODEIRO [et alii] 2012; HAYES & WYNYARD 2002). Slaughten 
i Leslie observen com, arran de la intensifi cació de la competència, els 
acadèmics adopten valors propis del sector lucratiu i actuen com a empre-
nedors capitalistes, amb la conseqüència que es poden erosionar les dinà-
miques de cooperació entre investigadors. D’altra banda, Verger (2013), 
basant-se en Geuna i Martir (2003), afi rma que hi ha qui observa que les 
polítiques de fi nançament competitiu de la investigació condueixen a ac-
tituds més conservadores (menys creatives) per part dels investigadors, a 
la homogeneïtzació de les línies d’investigació i, en defi nitiva, a la pèrdua 
d’autonomia de les universitats en aquest terreny. 

D’altra banda, la liberalització també es manifesta en el model de ges-
tió dels centres educatius. Moltes reformes educatives han introduït tèc-
niques i valors d’àmbit empresarial en els sistemes universitaris, o el que 
es coneix com a «nova gestió pública». La «nova gestió pública» es pot 
defi nir com una fi losofi a de gestió orientada per criteris de mercat que 
pretén desburocratitzar el sector públic i fer-lo més efi cient. Segons Ver-
gen (2013), seguint Clarke [et alii] (2000), aquest model de gestió té les ca-
racterístiques següents: a) més atenció als productes fi nals i als resultats, 
en detriment de l’atenció destinada als recursos amb els quals s’han de 
fer aquests llocs; b) les organitzacions són considerades xarxes socials de 
poca confi ança, unides per contractes o per mesures de tipus contractual; 
c) la separació de les funcions de proveïdor i contractista dins de proces-
sos o organitzacions que abans es trobaven integrats; d) divisió de grans 
organitzacions en unitats més petites i utilització de la competència com 
a via per facilitar la sortida o l’elecció per part dels usuaris del servei; e) 
descentralització de l’autoritat pressupostària i sobre recursos humans, la 
qual es transfereix a gestors directes. 
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La «nova gestió pública» és un tipus de gestió orientada per estàn-
dards mesurables i pel control públic a través de l’obtenció de resultats. 
En aquest sentit, els estats han incentivat la inversió privada empresarial 
en la investigació universitària mitjançant la introducció de canvis legis-
latius sobre patents, la promoció de la subcontractació de serveis univer-
sitaris d’investigació o consultoria, o la creació de parcs tecnològics a les 
universitats. De fet, arran de la difusió d’aquestes polítiques, actualment, 
el fi nançament privat de l’educació superior guanya terreny al fi nança-
ment públic. Aquesta tendència s’observa, també, en els països més rics. 
Així, la inversió publica en els països de l’OCD ha passat de representar el 
81,2% de la inversió total el 1995, a representar el 76,2% el 2003 i el 72,6% 
el 2006 (OCD 2006, 2009).

Ara bé, hem de ressaltar que la transferència de tecnologia s’ha con-
vertit en el principal instrument sobre el qual cal dur a terme l’activitat 
emprenedora. Per això, i en paraules d’Acosta [et alii] (2004), les univer-
sitats, en primer lloc, han de liderar la investigació científi ca que, a llarg 
termini, ha de determinar les fronteres tecnològiques de la indústria; en 
segon lloc, han de generar un tipus de coneixement directament aplica-
ble als processos productius per part de les empreses, i, en tercer lloc, 
han de proveir dels principals canals d’entrada el procés innovador —els 
recursos humans especialitzats. En aquest sentit, les universitats, com a 
elements de sistemes d’innovació, revaluen analíticament la importància 
de l’entorn institucional on s’arrelen les organitzacions. 

Així, la perspectiva institucional ha permès explicar els resultats inno-
vadors no exclusivament en termes d’efi ciència econòmica privada, sinó a 
través de la seva vinculació als entorns socioinstitucionals. Les caracterís-
tiques socioinstitucionals que fan distintius uns sistemes d’innovació d’al-
tres expliquen que hi hagi diferències d’un sistema d’innovació a un altre, 
i que no hi hagi un sistema òptim, sinó que el paper que tenen organitza-
cions aparentment iguals és molt diferent a causa de les diferències del 
context social, econòmic i legal (MOULAERT & SEKI 2001, 2003; SCOTT 2001). 

Rodeiro [et alii] (2012), seguint O’Shea [et alii] (2005) i Wernefelt 
(1995), classifi quen els recursos de les universitats en quatre grups:

1) Recursos institucionals. Algunes àrees científi ques universitàries 
mostren una propensió més gran a transferir els seus descobri-
ments a la societat a causa que en el mercat es donen condicions 
que propicien l’èxit del procés de transferència (la joventut de 
la nova tecnologia, la segmentació del propi mercat o l’efi càcia 
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de les patents per protegir els descobriments) (SHANE 2001). Així, 
doncs, la indústria fi nança principalment la investigació duta a 
terme en ciències experimentals i de la salut (ACOSTA & CORONADO 
2002; OWEN-SMITH & POWELL 2003). Així mateix, la investigació en 
el camp de les ciències tècniques té una llarga tradició de vincles 
amb la indústria, que la ha fi nançat en moltes ocasions amb l’ob-
jecte de resoldre problemes d’enginyeria; de fet, la quantia d’in-
vestigació en la branca d’enginyeria està signifi cativament rela-
cionada amb la probabilitat de concloure en una transferència de 
tecnologia (Landry [et alii] 2005); O’Shea [et alii] (2005) també van 
mostrar que el volum de fons destinats als graus universitaris 
de l’àmbit tecnològic estava signifi cativament relacionat amb la 
creació de empreses derivades universitaris. 

2) Recursos humans. La presència d’investigadors qualifi cats és un 
factor crític per al desenvolupament i la transferència de tecno-
logies d’avantguarda (POWERS & MCDOUGAL 2005). Els investiga-
dors de les universitats més prestigioses solen tenir més produc-
ció acadèmica i investigadora (ZUCKER [et alii] 1998). Una petita 
proporció dels resultats de la investigació rep algun tipus de pro-
tecció de propietat intel·lectual, mentre que la majoria té com a 
fi  la seva publicació. Segons Miyata (2000), les patents sorgeixen 
d’un procés d’ «oferta-empenta» en què l’activitat investigadora 
universitària aporta les «llavors» de la innovació. Tanmateix, la 
visió tradicional argumenta que la investigació és un pas previ a 
la transferència tecnològica (DECLERCQ 1981) i, per tant, també a la 
generació de patents. 

3) Recursos fi nancers. La investigació és un factor previ a la trans-
ferència de tecnologia (DECLERCQ 1981); com més gran sigui l’ac-
tivitat investigadora de la universitat, més gran serà l’estoc de 
tecnologia que pot transferir a la societat. Aquest estoc de tecno-
logia sol relacionar-se amb els fons destinats a fi nançar la inves-
tigació. 

4) Recursos comercials. Un recurs clau per explicar el diferent nivell 
d’acompliment en les activitats d’innovació entre les institucions 
és un nivell de coneixement i experiència prèvia a aquest àm-
bit (BLUNDELL [et alii] 1995), la capacitat de les universitats per al 
desenvolupament d’activitats d’emprenedoria està determinada 
per la seva experiència en les tasques relacionades amb la comer-
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cialització de tecnologia i la creació d’empreses. Així, les ofi cines 
de transferència de resultats d’investigació (OTRI) són estructu-
res creades amb l’objectiu de dinamitzar les relacions entre la uni-
versitat i l’empresa per l’aprofi tament, per part d’aquesta, dels 
resultats de l’activitat investigadora. Per tant, la seva funció les 
converteix en un altre recurs crucial en el procés de transferència 
de tecnologia i desenvolupament de patents, especialment si te-
nim en compte la naturalesa tradicionalment no comercial que ha 
caracteritzat les universitats espanyoles en èpoques relativament 
recents. 

2.2 Creació d’empreses i empreses derivades universitàries 

La creació d’empreses i la innovació cientifi cotècnica es manifesten com 
una de les opcions que incideixen en la creació d’ocupació (BIRCH 1979; 
STOREY 1982, 1994; FREEMAN & PÉREZ 1997; CORNELLÁ & FLORES 2007), en el 
desenvolupament econòmic, social i regional (DUBINI 1997; SEXTON 1986; 
BAUMOL 1993, 2004; CARTER [et alii] 2002, 2003; REYNOLDS [et alii] 2002, 2005), 
en l’opció de carrera per part de la població (RODEIRO [et alii] 2008, 2010; 
ACS & AUDRETSCH 1988; DRUCKER 1985, 1986, 1988; PETERS 2005), en el po-
der de canvi social que tenen les innovacions cientifi cotècniques (MOORE 
& FRIKEL 2007), i en el foment de la innovació (DRUCKER 1986; SCHUMPE-
TER 1964; ACS [et alii] 2005, 2006; ROGERS 1995; ENSIGN 2009; BERUMEN 2008; 
ALÁEZ 2001), de manera que el sector públic ha arbitrat mesures i progra-
mes de suport a la creació de noves empreses i a la promoció de l’esperit 
emprenedor (BERMAN 2008; CETPAR 2009). 

El treball de Casson (1993, 2003), en el camp de la investigació cien-
tífi ca sobre creació d’empreses (SEXTON & BORWMAN-UPTON 1988; VECIANA 
1999), és un referent en el camp de l’emprenedoria. Dins de l’estudi eco-
nòmic dels factors que incideixen en la creació d’empreses, la seva anàlisi 
s’organitza des de dues dimensions: la perspectiva indicativa i la funcio-
nal. Sota la dimensió indicativa, l’anàlisi se centra en la fi gura de l’empre-
nedor i de les seves característiques. Igual que la teoria neoclàssica, Cas-
son assimila el rol de l’empresari a la visió marshalliana de coordinador, 
planifi cador de les activitats i assignador dels factors productius. Destaca, 
addicionalment, la seva capacitat d’innovar, ja que reconeix la infl uència 
dels canvis en l’entorn. D’altra banda, des de la dimensió funcional, el seu 
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enfocament s’associa a les idees proposades per Gartner (1989) pel que 
fa a la importància de considerar el procés de creació d’empreses com un 
conjunt d’accions dutes a terme pels individus que projecten les idees de 
negoci. Des d’aquest punt de vista, considera, igual que en el model de 
Foss [et alii] (2006), la capacitat d’avaluar i jutjar les oportunitats de mer-
cat, la seva capacitat assignadora de recursos escassos, i la seva habilitat 
estratègica per establir barreres a la competència que li permetin explotar 
les rendes originades per la innovació. 

Buenstorf (2007) planteja que la dinàmica i l’obertura dels mercats 
contínuament generen noves possibilitats de negoci, i és que, igual que el 
desenvolupament de l’empresa, l’evolució de les indústries canvia la na-
turalesa de les oportunitats existents i també en crea de noves. D’aquesta 
manera, hi ha dues vies per analitzar el sorgiment de noves empreses. 
Una de caràcter objectiu, tal com és presentat en el model de Casson, en 
què donada una estructura d’oportunitats, la creació d’una nova empresa 
depèn de la capacitat d’alerta dels individus per reconèixer i explotar-les. 
L’altra visió és dinàmica i idiosincràtica i en què la perspectiva evolutiva 
(NORTH 1990, 1992) permet incorporar en l’anàlisi de la naturalesa de les 
oportunitats, els canvis endògens i les diferències entre indústries i re-
gions. Així, quan hi ha trajectòries diverses en els mercats, són aquests 
mateixos els que en marquen el desenvolupament i la dinàmica. 

Les empreses que hi intervenen, no només poden aprofi tar oportu-
nitats existents però encara no explotades, sinó també, d’acord amb la 
seva experiència i aprenentatge, crear-ne de noves. Aquesta concepció 
assumeix la defi nició schumpeterina del concepte i permet explicar, per 
exemple, el sorgiment d’empreses derivades. Buenstorf (2007: 331) con-
sidera que el fenomen d’empreses derivades té la seva explicació que «si 
els empleats d’una empresa detecten oportunitats prometedores a través 
de la seva experiència, que són inconsistents amb la concepció del negoci 
al qual pertanyen, decidiran abandonar aquesta fi rma per establir-ne la 
pròpia». 

En la mateixa línia argumental, Shane i Venkatamaran (2000) argu-
menten que la creació d’empreses està lligada a la visualització i a l’explo-
tació d’una idea de negoci. El seu esquema parteix de considerar que el 
reconeixement d’una oportunitat és un procés subjectiu, tot i que la seva 
existència és un fenomen objectiu que no és percebut per tots els individus 
ni en qualsevol moment, i el procés que lliga l’individu amb la captació 
d’una oportunitat de negoci és analitzat en tres etapes: 1) la fase de desco-
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briment; 2) l’explotació de l’oportunitat, i 3) la manera de materialitzar-la. 
La fase de descobriment es relaciona amb la capacitat que tenen alguns 
individus de visualitzar noves idees davant d’altres que no en tenen. És 
aquesta asimetria la que genera les oportunitats emprenedores. 

Shane i Venkatamaran (2000: 221) consideren que «hi ha dues cate-
gories de factors que infl uencien en la probabilitat que un grup particular 
d’individus descobreixin oportunitats. Primer, la informació prèvia ne-
cessària per a identifi car i, segon, les propietats cognitives necessàries per 
valorar-les». En el primer cas, es refereix a l’estoc d’informació que cada 
agent disposa en un moment donat, que no és uniformement distribuïda 
en la població, a causa a l’especialització en el maneig d’aquesta informa-
ció de la societat (SHANE & ECKHARDT 2003). I la segona, se centra en el valor 
que s’atorga a aquesta oportunitat; valoració que s’entén per la capacitat 
de preveure la seva utilitat i la seva acceptació en el mercat. Això s’associa 
a la idea schumpeteriana d’innovació, que consisteix en poder comerci-
alitzar una invenció i obtenir rendibilitat econòmica (BAUMOL 1993, 1993, 
2002; VENKATAMARAN 1997). 

La fase d’explotació de la idea és un element essencial que cal tenir en 
compte perquè consisteix en la decisió de tirar endavant el projecte abans 
visualitzat, la materialització de la idea està relacionada amb la naturalesa 
de la mateixa i de la de l’individu. Aquesta execució depèn de la creença 
que tingui l’emprenedor respecte al fet que els ingressos que obtindrà de 
la seva implementació superin el cost d’oportunitat d’altres alternatives, 
el cost de la inversió en temps i diners, i la compensació per afrontar el 
risc associat. Per Shane i Eckhardt (2003), de la forma en què es relacionen 
la fase de descobriment i d’explotació, sorgeixen les diferents maneres 
d’implementació de les idees de negoci. Els autors destaquen que la crea-
ció d’una empresa independent es dóna en un context de descobriment i 
d’explotació individual. Però, un aspecte important que destaquen en la 
seva anàlisi és el rol fonamental que tenen les empreses existents en la ca-
pacitat de generar noves oportunitats, ja sigui dins o com despreniments 
de l’organització. Això amplia la defi nició de emprenedoria pel que fa al 
signifi cat i a l’abast (BRUNET & ALARCÓN 2005; BRUNET [et alii] 2009). 

En el camp de la dinàmica industrial hi ha una vasta literatura rela-
cionada amb la recerca de resultats empírics que permetin lligar els con-
ceptes teòrics amb relació al paper que representen en les economies dels 
emprenedors i de les emprenedores, tant des de l’anàlisi microeconòmic 
i macroeconòmic com de política econòmica (AUDRETSCH 1995, 2002, 2009; 
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AUDRESTCH [et alii] 2008; ACS & ARMINGTON 2006). Conceptes com compe-
tència, innovació, creixement econòmic, aglomeració, ocupació, localització, són 
abordats tenint en compte el rol fonamental que tenen les noves empreses 
sobre el creixement econòmic de les regions i dels territoris (BRUNET & 
CINCUNEGUI 2010). 

De fet, l’estudi de la creació d’empreses innovadores i el seu impacte 
en el creixement econòmic és una de les àrees més desenvolupades en la 
literatura d’emprenedoria des de la perspectiva de la dinàmica industrial 
i del desenvolupament regional; perspectives que actualment incorporen 
els factors institucionals i culturals com a condicions que afavoreixen les 
accions emprenedores. L’existència d’una cultura empresarial i d’institu-
cions que incentivin la creació d’empreses, unida a la disposició psicològi-
ca dels individus (motivació, necessitat d’èxit, prenedor de risc, etc.) per-
met iniciar accions que tenen com a resultat l’entrada de noves empreses 
al mercat; entrada que promouen les innovacions i es tradueixen en un 
increment de la competència i de la varietat, seguint aquest mecanisme 
selectiu pel qual només les empreses que incorporen canvis tecnològics 
i s’adapten a les condicions canviants de l’entorn poden continuar en el 
mercat (ARAUZO 2007; CALLEJÓN 2003; VILADECANS 2001, 2004; AUDRETSCH & 
CALLEJÓN 2007; ALONSO & MÉNDEZ 2000). 

Aquest augment de la competència genera millores en la produc-
tivitat que incentiva el creixement econòmic. Audrestch i Thurik (2004) 
destaquen que, en l’àmbit empresarial, els estudis de dinàmica industrial 
focalitzen la mesura de l’acompliment econòmic en termes de creixement 
i supervivència de les empreses. En relació amb el naixement i la super-
vivència d’empreses (AUDRETSCH 1995; CAVES 1998; SUTTON 1997; WAGNER 
1994; MATA [et alii] 1995; AGARWAL & GORT 1996; GEROSKY 1995; AUDRETSCH 
& FRITSCH 2002), cal destacar que l’entrada d’empreses a la indústria és 
relativament senzilla però no la supervivència. Com que gran part de les 
noves moren, les existents no prevenen el seu ingrés perquè no afecten els 
seus nivells de rendibilitat. 

Així, la innovació és un factor explicatiu de la taxa de rotació d’em-
preses, no només perquè les noves permeten incorporar nous productes i 
processos que poden desplaçar les més endarrerides, sinó també perquè 
obliguen a les establertes a innovar, i permeten, d’aquesta forma, l’evolu-
ció dels mercats. En relació amb els estudis realitzats en l’àmbit regional, 
diferents autors han incorporat la dimensió geogràfi ca per vincular l’acti-
vitat emprenedora d’una regió i el seu conseqüent exercici econòmic, per 
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tal d’establir els factors que expliquin les diferències regionals pel que fa 
al seu nivell de desenvolupament (REYNOLDS [et alii] 2002, REYNOLDS [et alii] 
1994; AUDRETSCH & FRITSCH 1994, 2002). Les dimensions considerades des 
del punt de vista regional, s’associen al creixement de demanda, l’aglo-
meració d’empreses i la densitat del context urbà. Aquests tres aspectes 
suposen un impacte positiu en la taxa d’activitat emprenedora. 

Així, cal destacar l’existència de regions emprenedores davant d’al-
tres que no ho són (FLORIDA 2000, 2008, 2009). El que defi neix una regió 
emprenedora és el seu entorn, tenint en compte l’estructura industrial, 
l’estructura de les organitzacions que la componen i el clima empresarial. 
Aquestes dimensions actuen com a barreres a l’entrada de noves empre-
ses quan l’estructura industrial és altament concentrada, i l’organització 
de les empreses és centralitzada i amb elevats nivells d’integració vertical. 
Així mateix, la capacitat emprenedora d’una regió depèn de les capacitats 
tecnològiques que en defi neixen el potencial innovador, i que està deter-
minat per les característiques socieconòmiques —el nivell educatiu, els 
fl uxos migratoris, el creixement de la renda i de la població, etc.—, i la in-
fraestructura disponible en un moment i espai donats —incloent l’estruc-
tura impositiva, la despesa en polítiques de desenvolupament i incentius 
a la producció, entre altres aspectes— (REYNOLDS [et alii] 2002). 

Per al cas d’Espanya, també s’evidencien diferències regionals en la 
taxa d’activitat emprenedora. Segons l’informe GEM (2007), en l’àmbit 
regional, observem que nou de les dinou regions espanyoles tenen taxes 
de creació d’empreses inferiors a la mitjana espanyola (7,6%). Els menors 
percentatges es presenten a Melilla, Castella i Lleó i Cantàbria, de mit-
jana amb una taxa d’iniciatives del 6%. Les regions amb més nivell de 
creació d’empreses i molt superior a la mitjana del país són les Canàries, 
la Rioja i les Balears, amb un 8,2% de mitjana. Un fet que destaca en les 
dades del 2007 és la pèrdua de participació de regions que anteriorment 
estaven ubicades entre les més elevades, com són Madrid, Catalunya i el 
País Valencià. Si bé continuen estant per sobre de la mitjana nacional, n’ha 
disminuït la taxa d’activitat. 

L’enfocament adoptat usualment per estudiar la relació entre em-
prenedoria i creixement econòmic és des del punt de vista empresarial, 
industrial o regional. Però, en menor mesura, s’ha indagat també en les 
conseqüències que té com a país (AUDRETSCH & THURIK 2001, 2001b, 2004). 
Els estudis que s’han plantejat com a país es poden agrupar en tres àrees 
d’estudi: 1) el diamant de competitivitat de les nacions de Porter (1990); 2) 
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la relació entre emprenedoria i fases del desenvolupament econòmic dels 
països, i 3) les característiques de les iniciatives —de necessitat o oportu-
nitat— i el seu impacte en el creixement econòmic. Així, el model del dia-
mant de Porter (1990) planteja les condicions subjacents en les economies 
nacionals que afavoreixen i expliquen les diferències en les taxes de crei-
xement entre els països. El seu argument es basa a analitzar les condicions 
de l’entorn i en la proximitat territorial que afavoreixen els processos d’in-
novació i que són generadores d’avantatges competitius nacionals. 

Per això, aquest autor estableix interrelacions entre: condicions de 
demanda, de factors, el grau de rivalitat, el tipus d’estructura i estratègies 
empresarials, les indústries afi ns i de suport, i el govern. Aquestes interre-
lacions estimulen la competència, la productivitat i el progrés tècnic, que 
es tradueixen en una expansió de la frontera de possibilitats de producció 
agregada i en creixement econòmic. Respecte d’això, es considera que el 
model presentat té un alt nivell d’abstracció i no ha estat operacionalitzat 
des del punt de vista microeconòmic per tal de capturar les fonts que ge-
neren aquest avantatge competitiu. D’aquesta manera, es pot interpretar 
que el model de Porter planteja una situació estàtica que permet diagnos-
ticar i avaluar el desenvolupament econòmic comparat de les economi-
es, però que no té una anàlisi evolutiva, una anàlisi fonamentada en els 
principis microeconòmics, i que n’expliqui la conformació i dinàmica. I, 
en aquests fonaments microeconòmics, és important destacar el paper de 
l’emprenedor i de la creació d’empreses, com a agents de suport d’aquests 
avantatges. Així, Porter (1990: 125-126) afi rma que «la innovació i la crea-
ció d’empreses són el cor dels avantatges nacionals i el seu desenvolupa-
ment no és aleatori». 

La interrelació entre la demanda i les indústries relacionades són ele-
ments importants, des de la visió austríaca, per al descobriment de les 
oportunitats de negocis (SHANE & VENKATARAMAN 2000; CASSON 1993, 1990, 
2003; DRUKER 1985). En aquest sentit, es pot considerar que ambdues són 
fonts d’informació valuosa per a l’emprenedor, ja que li permet reconèi-
xer les necessitats dels consumidors i les condicions i disponibilitat de 
recursos per assolir-los. En aquest cas, la funció d’arbitratge que com-
pleix l’emprenedor no només permet explotar una oportunitat de negoci 
sinó també ajuntar els mecanismes d’informació entre oferta i demanda 
que milloren l’assignació de recursos. D’altra banda, la relació entre les 
indústries de suport i complementàries i les condicions dels factors són 
elements distintius en l’anàlisi de les aglomeracions industrials i els des-
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bordaments com a base de la capacitat innovadora d’una regió. En aquest 
sentit, adoptant la perspectiva schumpeteriana, una elevada disponibi-
litat de recursos humans, de coneixements tecnològics i factors produc-
tius, units a l’accessibilitat d’informació, i l’aprofi tament de les externali-
tats generades en els complexos industrials, afavoreixen el sorgiment de 
noves idees que són captades pels emprenedors innovadors i que, sota 
aquest entorn, la seva materialització és més accessible (SCHUMPETER 1964; 
NOOTEBOOM 2005; FOSTER & METCALFE 2001). 

A més, associar les condicions de factors a les estratègies empresari-
als, des de la perspectiva evolucionista, permet veure l’emprenedor com 
l’agent capaç d’establir estratègies competitives, i, a través de l’aprenen-
tatge i de la disponibilitat de recursos, generar coneixements que trans-
formin aquests factors en actius específi cs i idiosincràtics, que afavoreixen 
al desenvolupament d’avantatges comparatius sostenibles a llarg termini. 
D’aquesta manera, la supervivència en entorns competitius depèn de la 
capacitat d’aprenentatge de les empreses i de la creació de coneixement 
tàcit que diferencia l’organització interna de les empreses. Les noves em-
preses no només dinamitzen l’entorn competitiu de la indústria, sinó que 
inicien un procés de selecció en què només les que poden adaptar-se als 
canvis en les condicions de l’entorn poden romandre en els mercats. Així 
mateix, l’experiència i l’aprenentatge acumulat milloren les condicions 
dels factors disponibles a l’economia, i n’eleven la productivitat i la ca-
pacitat d’innovació (NELSON & WINTER 1978, 1982; LANGLOIS & ROBERTSON 
1993; LANGLOIS & FOSS 1999; TEECE 1986, 2007). 

Per això, si bé el model d’avantatges competitius ha estat elaborat per 
comprendre la competitivitat internacional dels països i les seves diferèn-
cies, aquest esquema de pensament pot ser ampliat per entendre sota qui-
nes condicions s’assoleixen aquests nivells de competitivitat, i quin paper 
representa l’emprenedor i les noves empreses en la consecució d’avan-
tatges competitius interns i externs. D’acord amb aquest objectiu, es va 
ampliar el nivell d’anàlisi explicativa de la incidència de la innovació i de 
la creació de noves empreses, clarament defi nides per Porter (2003) com 
l’eix estratègic per assolir la competitivitat internacional. 

L’economia aplicada distingeix tres etapes del desenvolupament de 
les economies. A la primera, l’economia s’especialitza en la producció 
de productes agrícoles i en manufactures de petita escala. En la segona, 
l’economia s’especialitza en la producció de béns industrials, i en la terce-
ra, amb l’increment en els nivells de renda, l’economia s’orienta al sector 
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serveis. Aquestes fases del desenvolupament incideixen en el comporta-
ment de l’activitat emprenedora, i observem una taxa elevada de creació 
d’empreses en la primera etapa, un decreixement en la segona i un nou 
increment de la creació d’empreses en economies en què la participació 
dels serveis és elevada. Molts treballs han mesurat i explicat el comporta-
ment en forma de U que la relació entre el creixement de la renda i la taxa 
d’activitat emprenedora mostra (ACS [et alii] 2006; ACS [et alii] 1994, 1994; 
WENNEKERS & THURIK 1999). 

Sobre això, Van Stel [et alii] (2005: 10) observa la relació entre nivells 
d’ingrés i taxa de creació d’empreses en 36 països i verifi ca la hipòtesi de 
la forma U i, a més, inclou en el model variables addicionals relacionades 
amb les condicions econòmiques i no econòmiques de cadascun dels pa-
ïsos. El resultat és que «la taxa comparativa d’emprenedoria està gover-
nada per lleis relacionades amb el grau de desenvolupament econòmic. 
Valors culturals, la disponibilitat de models de rol empresarials, l’estruc-
tura d’incentius del sistema econòmic i la política d’innovació proveeix 
infl uències estructurals addicionals en la creació d’empreses. Per això la 
taxa comparativa d’emprenedoria és estable i dependent del passat». 

Per tant, es dedueix que els factors institucionals són un aspecte 
important que cal considerar en el moment d’analitzar sota quines cir-
cumstàncies una societat adopta un règim emprenedor i d’altres no. De la 
mateixa manera, Porter (1992, 1998) classifi ca les economies i el seu grau 
de desenvolupament tenint en compte les característiques que defi neixen 
la seva estructura. Així, una primera instància de desenvolupament se 
centra en l’explotació dels factors, en què l’economia es caracteritza per la 
producció de commodities i competeixen en els mercats amb béns de baix 
valor afegit. Una segona fase és l’orientada a millorar l’efi ciència. Aquí els 
països incrementen els nivells d’efi ciència, milloren la productivitat la-
boral i exploten economies d’escala, perquè pugui adaptar-se a la fase de 
desenvolupament tecnològic. I, fi nalment, en les economies orientades a 
la innovació, l’economia es basa en el coneixement (ACS & AMORÓS 2008). 

En aquestes economies el factor de producció principal és el coneixe-
ment. A través d’aquest coneixement, es promouen innovacions radicals 
que generen un trencament amb les rutines existents, i la innovació es 
converteix en l’aspecte clau que defi neix la trajectòria tecnològica de les 
economies. És per això que l’entorn és turbulent i diversifi cat, ja que la font 
principal d’innovació són els vessaments de coneixement que l’estructura 
econòmica promou. Aquests desbordaments modifi quen l’estructura or-
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ganitzacional de les empreses, que tendeixen a ser petites i desintegrades, 
i afavoreixen així la cooperació entre si. El rol de les polítiques governa-
mentals és establir condicions favorables per a la creació i el vessament 
del coneixement. I aquesta és la causa de l’aparició d’oportunitats de ne-
gocis. L’abast d’aquestes polítiques sol ser regional i local, pel fet que hi 
ha una estreta relació entre el coneixement i la proximitat geogràfi ca. Atès 
que el context innovador és inestable, els projectes són de risc, per la qual 
cosa les fonts de fi nançament no solen ser les tradicionals, sinó que s’uti-
litzen capitals informals i fonts alternatives al sistema fi nancer, com els 
inversors en capital de risc. 

L’argument per establir la relació positiva entre la taxa d’activitat 
empresarial i el creixement econòmic, s’associa amb el fet que les noves 
empreses incrementen els llocs de treball, intensifi quen la competència 
i incrementen la productivitat i el canvi tecnològic. No obstant això, es 
considera que la creació d’empreses per necessitat no afecta el desenvolu-
pament econòmic, mentre que les empreses creades per oportunitat tenen 
un efecte positiu i signifi catiu. La creació d’empreses per oportunitat re-
presenta la decisió voluntària d’iniciar un emprenedoria mitjançant l’ex-
plotació d’una idea de negoci. Un emprenedoria per necessitat refl ecteix 
la percepció individual que aquestes accions són la millor opció d’ocupa-
ció disponible (ACS [et alii] 1994; ACS [et alii] 2006; BRUNET & ALARCÓN, 2005; 
BRUNET [et alii] 2009). 

Tenint en compte aquest aspecte, és interessant analitzar la ràtio 
d’iniciatives per oportunitat com a indicador del desenvolupament dels 
països. Entre les variables d’anàlisi d’aquesta relació, cal considerar quins 
països amb elevats nivells de renda per càpita tenen una taxa més gran 
d’iniciatives per oportunitat. Altres aspectes que cal tenir en compte són el 
grau d’obertura comercial, la despesa en educació i el nombre de patents 
atorgades tenint en compte, a través d’aquestes dimensions, la importàn-
cia de l’entorn innovador com a generador d’oportunitats de negoci. 

Així, Van Stel [et alii] (2005) consideren que la innovació tecnològi-
ca és el factor determinant del creixement a llarg termini. Darrere de la 
tecnologia, és important observar la incidència de la qualitat institucio-
nal i de l’entorn macroeconòmic per preservar els drets de propietat i el 
compliment dels contractes. Entre les variables que els autors plantegen, 
destaquen la transparència governamental, elevades taxes d’estalvi de la 
societat, la política fi scal i monetària i l’estabilitat fi nancera. 
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La conclusió principal dels resultats trobats en les mesures per grups 
de països, fa que hi hagi una relació negativa entre la taxa d’iniciatives i 
el desenvolupament econòmic en països de baixos ingressos per càpita i 
elevada inestabilitat institucional. Addicionalment, un aspecte que afavo-
reix la creació d’empreses per oportunitat es relaciona estretament amb 
les condicions estructurals que determinen la capacitat de generar i crear 
coneixement dins de la societat. Això no implica que només els països 
orientats al desenvolupament de sectors intensius en coneixement poden 
desenvolupar entorns innovadors, doncs, encara en sectors tradicionals, 
és possible ampliar les oportunitats de negocis que fomentin la innovació. 
Allí és rellevant aconseguir una base tecnològica adequada, fonamentada 
en la formació de recursos humans, tant en aptituds tècniques com en el 
nivell educatiu, que, complementada amb l’existència d’un entorn favo-
rable orienti els individus a crear empreses per oportunitat. 

Nombrosos estudis han destacat, en aquest sentit, el rol de les uni-
versitats com a potencials incubadores d’empreses de base tecnològica, i 
de la rellevància d’enllaçar en els programes educatius els coneixements 
científi cs amb els requeriments del sector productiu (USSMAN & POSTIGO 
2000; DELMAR & DAVIDSSON 2000; VESPER & GARTNER 1997; KANTIS [et alii] 
2002), a més que cada vegada més la societat demana un paper actiu, 
no només en la creació de coneixement, sinó en la seva transferència, de 
les seves universitats. Així, la creació d’empreses, com a part de l’estra-
tègia de transferència de tecnologia de la universitat, s’ha convertit en 
un dels objectius actuals de les autoritats acadèmiques (ETZKOWITZ 1998, 
2002, 2003; ETZKOWITZ [et alii] 2000; OCDE 1996, 2000, 2001, 2003; BIRLEY 
1998; RODEIRO [et alii] 2008, 2010; FERNÁNDEZ 2003, 2004; REIXHART 2009; VAN 
VUGHT 2008). 

D’altra banda, la literatura sobre l’actual estat de la recerca és cada 
vegada més abundant (KURATKO 2005; PITTAWAY & COPE, 2007; ETZKOWITZ 
2003; KLOFSTEN & JONES-EVANS 2000; BALDINI [et alii] 2006; TOLEDANO & URBÀ 
2008, entre altres), i destaquen els estudis que vinculen les universitats 
amb les empreses i la seva contribució al desenvolupament econòmic re-
gional (ALLEN [et alii] 2007; FUKUGAMA 2005; MARTINELLI [et alii] 2008; BRAM-
VELL & WOLFE 2006). No obstant això, també hi ha crítiques a la participació 
de les universitats en la tasca de creació d’empreses (SLOUGHTER & LESLIE 
1997; BANJA 2000; HAYES & WYNYARD 2002; ROBERTS 2002; SCHAFER 2003; BRU-
NET & ALTABA 2010) . 
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En defi nitiva, una empresa derivada universitària és una forma par-
ticular de transferir part del coneixement generat a la universitat cap a 
la societat (SIEGEL [et alii] 1999, 2003; HENDESON [et alii] 1998; CLARYSSE [et 
alii] 2002; MARKMAN [et alii] 2005; WRIGHT [et alii] 2004), i la major part de 
les investigacions efectuades han adoptat la perspectiva de la «teoria es-
tratègica dels recursos i capacitats» (LOCKETT [et alii] 2003, 2004; LOCKETT 
& WRIGHT 2005; O’SHEA [et alii] 2005; POWERS & MCDOUGALL 2005; DI GRE-
GORIO & SHANE 2003; GONZÁLEZ & ALVÁREZ 2005; ACUP 2011). Aplicades a 
la creació d’empreses derivades, la teoria dels recursos assumeix que els 
investigadors actuen com a emprenedors que fan servir una gran quan-
titat de recursos i capacitats d’una universitat en el sorgiment de la nova 
empresa. Per exemple, l’estoc de tecnologia d’una universitat és un recurs 
crucial en el procés de creació d’empreses (RODEIRO [et alii] 2010). 

2.3 Creació d’empreses, treball productiu i treball reproductiu

Parker (2004) indica que l’activitat empresarial femenina no ha gaudit de 
l’esforç investigador que mereix, ja que són els homes els qui tradicional-
ment exercien aquesta activitat, de manera que la major part de la investi-
gació es va centrar en la seva experiència (BERG 1997). No obstant això, en 
l’àmbit internacional, hi ha un creixent del nombre d’investigacions rela-
tives a les dones emprenedores que s’evidencia en l’augment de fòrums 
d’experts internacionals (OCDE 1997, 2001b, 2003). Recentment, les inves-
tigacions tendeixen a donar rellevància a la variable gènere per explicar 
la creació i l’èxit de les empreses (VERHEUL & THURIK, 2001, 2001b; CROMIE 
& HAYES 1988; ÁLVAREZ & MEYER 1998; SHAW [et alii] 2001), i així ressalten el 
paper important que tenen les dones en el desenvolupament de les PIME 
i en la creació d’ocupació (ARENIUS & MINNITI 2003; GEM - GLOBAL ENTRE-
PRENEURSHIP MONITOR 2006, 2007). També s’ha incorporat la variable gènere 
en relació amb preocupacions més específi ques, com ara els negocis ètnics 
(Solé & Parella 2001, 2005; Ós & Ribas 2004) o la creació d’empreses en 
espai rural (CÀNOVES 1994; CANOVES & GARCÍA 1995; GARCÍA & BAYLINA 2000; 
SAMPEDRO 1996, 1996, 2004; CANOVES & VILLARINO 2000, 2000; BRUNET 2010). 

D’altra banda, hi ha una manca d’integració generalitzada entre 
aquest camp d’estudi i els avenços acadèmics obtinguts en relació amb la 
participació de la dona en el mercat de treball (GREER & GREEN 2003). No 
obstant això, tenim una important tradició en aquest camp d’estudi, en 
assumir que la concepció del subjecte unitari «dona» com igual a «home», 
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però discriminada o oprimida per una determinada construcció social de 
les desigualtats de gènere, corre parella a l’afi rmació que en una societat 
en la qual l’accés a la independència econòmica i el reconeixement social 
es vehicula a través del treball remunerat, les dones s’enfronten a una 
sèrie de barreres associades al seu gènere que els impedeixen el ple de-
senvolupament del seu potencial empresarial (MARLOW & PATTON 2005, 
2005b; CARTER & WEEKS 2002). 

Entre les aportacions destaquem que el patró de distribució dels re-
cursos entre les persones, en un determinat moment del temps, és fun-
ció de l’estructura social, és a dir, estan dispersos desigualment entre els 
grups socials que formen els nivells jeràrquics i segments de la societat 
(BOURDIEU 1986, 2000; LIN 2001, 2003; DÍAZ 2008; DÍAZ 2000). Així, les in-
vestigacions realitzades, majoritàriament a les illes Britàniques i al nord 
d’Europa, mostren com les dones experimenten desavantatges tant en 
la creació com en la gestió d’empreses (CARTER 2000; MARLOW 2002; READ 
1994; COLEMAN 2000; HOLMQUIST & SUNDIN 1988; MARTINS [et alii] 2002; NE-
ERGAARD [et alii] 2006). 

Les seves empreses es caracteritzen, en relació amb les dels homes, 
per factors com: baixa capitalització, baixa rendibilitat, concentració sec-
torial i estereotips negatius, com falta de credibilitat o menys ambició de 
les seves metes estratègiques (SHAW [et alii] 2001; ROSA & HAMILTON 1994; 
ALDRICH [et alii] 1989; BIRD & SAPP 2004; CHINCHILLA 1997; CHINCHILLA [et 
alii] 1999; DIAZ 2007; EHLERS & MAIN 1998; SINGH [et alii] 2001; BIRLEY [et 
alii] 1989; MORALES & RAHE 2007). La literatura apunta que aquestes carac-
terístiques estructurals són les que expliquen per què és menor el nom-
bre d’empreses dirigides per dones que es registren com a societats que 
experimenten un creixement ràpid o que busquen fi nançament bancari 
(CARTER & BRUSH 2004; ANNA [et alii] 1999; CARTER [et alii] 2006; ROSA [et alii] 
1996; BACK-GELLNER [et alii] 2003). 

L’explicació d’aquestes característiques o la situació de desavantat-
ge de les dones en l’adquisició de recursos, els quals són necessaris per 
crear i dirigir un negoci amb èxit, es troba, tenint en compte la distribució 
desigual de recursos, en els factors principals següents: en primer lloc, la 
necessitat de buscar fórmules alternatives de conciliació de la vida laboral 
i familiar condueix a les dones a tenir més propensió cap a l’autoocupa-
ció que els homes (GARDINER 1997; WILLIAMS 2004; TAYLOR & KOSAREK 1995; 
FIELDEN [et alii] 2003; BAINES [et alii] 2003; PARASURAMAN [et alii] 1996). No 
obstant això, les motivacions per a l’autoocupació d’homes i de dones són 
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diferents, ja que la situació de partida respecte a la relació entre treball 
productiu i reproductiu és diferent, perquè tot i que que les dones s’incor-
poren progressivament al mercat de treball, com a contrapartida els ho-
mes no s’incorporen al mateix ritme en el repartiment del treball domèstic 
(BODEN 1996, 1999, 1999b; CAPUTO & DOLINSKY 1998; CONNELY 1992). 

L’Institut de la Dona (2005) assenyala, per exemple, que un 55% de 
les dones ocupades espanyoles reconeix l’existència de difi cultats per 
conciliar la vida familiar i laboral, i gairebé un 33% del total de la mostra 
assenyala que la dona ha de treballar menys hores que l’home amb la fi -
nalitat que pugui ocupar-se de les responsabilitats familiars. Això explica 
que les dones ocupades dediquin un 111% més de temps que els homes 
a les tasques domèstiques, 3 hores i 10 minuts diaris davant d’una hora i 
mitja. Per això, encara avui, les dones continuen sent el suport de la repro-
ducció social i assumeixen els costos de la conciliació familiar i laboral, ja 
que la cura dels nens està principalment organitzada des d’una perspec-
tiva privada en lloc de resoldre aquesta problemàtica mitjançant l’oferta 
de serveis públics de benestar. Així, també pel GEM (2008), a Espanya, 
l’absència de sistemes de conciliació de la vida familiar i laboral efectius 
constitueix una de les principals traves de les emprenedores davant dels 
seus homòlegs masculins. 

Per això, es planteja que el treball no remunerat, com ara tenir cura 
dels nens o exercir la feina de la llar, és un aspecte social de qualsevol 
economia que hauria d’estar reconegut (DURAN 1988, 1995, 2000b; FOLBRE 
1994, 2001; BENERÍA 1994, 2007; MARLOW & PATTON 2005, 2005b; FENWICK & 
HUTTON 2000). Com afi rma Borderías (1993: 53), «contràriament a les tesis 
més esteses, segons les quals el desenvolupament del consum de masses 
i la intervenció de l’Estat vindrien a assumir una gran part dels treballs 
desenvolupats tradicionalment en la família, aquest desenvolupament ha 
mostrat, però, l’enorme quantitat de treball necessari per fer accessibles 
aquests serveis i prestacions a les famílies»; enorme treball que ha portat, 
en l’última dècada, a realitzar esforços per fer visible i comptabilitzar el 
treball de les dones, i que ha estat un dels eixos principals «d’elaboració 
teòrica i d’acció política de les organitzacions feministes i de dones» (RO-
DRÍGUEZ [et alii] 1996: 121). 

Aquesta quantifi cació econòmica del treball va demostrar que afavoria 
la seva valoració social; ara bé, valorar el treball domèstic «exclusivament 
des d’aquesta perspectiva suposa admetre com a únic referent possible 
l’economia de mercat, que defensa una organització social l’eix de la qual 
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és l’obtenció de benefi ci i l’individualisme més implacable»(ASSEMBLEA FE-
MINISTA DE MADRID 2001: 468). Com argumenta Pérez Orozco (2007: 101), 
la immediata reducció que es fa dels treballs no remunerats al treball do-
mèstic fa que la dicotomia treball/no-treball es traslladi «a un nou binomi 
treball assalariat/treball domèstic. D’altra banda, també de forma imme-
diata es passa a parlar dels efectes del repartiment del treball domèstic en 
el treball assalariat de les dones, és a dir, l’objectiu és comprendre no tant 
aquest treball en la seva diferència o especifi citat, sinó les desigualtats 
en el mercat, que són les considerades realment rellevants. Finalment, el 
treball domèstic serà un afegit que, en cap cas, qüestionarà la rellevància 
dels mercats i que, en última instància, no serà capaç de descentrar-los». 

Les investigacions internacionals suggereixen que hi ha una correla-
ció positiva entre el nombre de fi lls i la probabilitat de creació d’empre-
ses per part de dones, especialment durant la infància dels fi lls (BODEN 
1999, 1999b; CAPUTO & DOLINSKY 1998; CONNELY 1992; POWELL & MAINIERO 
1992; GREENHAUS & PARASURAMAN 1999). Algunes investigacions, a partir 
d’aquest resultat, han inferit que l’opció de l’autoocupació està positiva-
ment relacionada amb el treball domèstic, derivat de les càrregues famili-
ars (BODEN 1999b; SHELTON 2006; BAINES & WEELOCK 2000). L’autoocupació 
es valora positivament per la seva fl exibilitat en la quantitat, el temps 
i el lloc de treball (HILDEBRANT & WILLIAMS 2003); fl exibilitat que, supo-
sadament, permet una conciliació més gran entre vida laboral i familiar. 
No obstant això, malgrat que la conciliació entre vida laboral i familiar 
pot ser una motivació per a l’autoocupació, altres investigacions mostren 
com aquesta estratègia pot tenir efectes no desitjats, i reduir, fi nalment, el 
temps total destinat a la cura dels fi lls (BAINES [et alii] 2003). 

En una investigació realitzada a partir del panell de llars de la Unió 
Europea amb dades relatives a vuit països, Williams (2004) indica que, 
tant en el cas d’homes com de dones, la principal variable explicativa de 
la perdurabilitat en la situació d’ocupats i ocupades per compte propi és 
la quantitat de temps dedicat a aquesta activitat remunerada. Pel que fa 
a la cura dels fi lls, els resultats són diferents entre homes i dones. Mentre 
que en el cas dels homes, el nombre de fi lls té un efecte positiu sobre la 
permanència en l’autoocupació, en el cas de les dones té un efecte insigni-
fi cant, encara que de direcció negativa en l’agregat dels països analitzats. 

En canvi, quan observem per separat els diferents països, observem 
al sud d’Europa com el nombre de fi lls té un efecte negatiu sobre la dura-
da de l’autoocupació, fet que ens remet, d’acord amb l’autor, a les diferèn-
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cies de protecció dels estats de benestar i, seguint Torns (2005: 21), a les 
mancances en serveis d’atenció a la vida diària (SAD) a Espanya; serveis 
que les especialistes britàniques consideren com un factor fonamental, re-
coneixible sota el lema «social care», en qualsevol estat de benestar que es 
preï de ser-ho. En qualsevol cas, «queda clar que, des del principi, les polí-
tiques de conciliació sorgeixen lligades a la promoció de l’ocupació feme-
nina a la UE. I que els països membres les promouen, amb més o menys 
encert, per pal·liar les conseqüències derivades d’aquesta major partici-
pació laboral femenina a la qual s’han compromès». Són, però, tal com 
mostren algunes anàlisis, mesures deutores d’una lògica productivista, 
«on l’ocupació i la disponibilitat laboral són l’únic horitzó que importa». 
Meulders, després d’analitzar el disseny que orienta aquestes estratègies 
d’ocupació, afi rma que no estan ni tan sols ben orientades. Segons el seu 
parer, el reclam d’una fl exibilitat laboral necessària per assolir les cotes 
d’ocupació femenina proposades redunda en més precarietat laboral de 
les dones. I, així mateix, recorda que aquesta situació no millorarà amb les 
polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar ideades. 

Observem, doncs, que si bé les motivacions per optar per l’autoo-
cupació poden ser elevades, hi ha restriccions d’ordre institucional relle-
vants, ja que les institucions defi neixen el que els actors poden fer, què se 
n’espera, què han de fer i què els resultaria més avantatjós. D’aquesta ma-
nera, donen estabilitat i fan previsible la interacció econòmica (DALLAGO 
2000). Aquestes restriccions tenen a veure amb el gènere de les empresàri-
es (FERGUSON & DURUP 1997), ja que les dones que trien crear un negoci no 
estan exemptes de tenir un doble paper com a empresàries i «mestresses 
de casa» (MARLOW 1997; BRUSH [et alii] 2004). 

Restriccions que deriven que el món familiar no té reconeguda ni 
negociació col·lectiva ni agents socials en confl icte. En canvi, l’harmonia 
i la felicitat dels implicats solen ser els imaginaris mítics de referència. El 
confl icte derivat de la divisió sexual del treball, que té com a escenari la 
llar-família, és amagat o negat. O quan surt a la llum tendeix a ser entès 
com un assumpte privat. Les tasques domèstiques i de cura de les perso-
nes que duen a terme les dones de la família, al llarg de tot el seu cicle de 
vida, no solen ser considerades com a treball, llevat que les realitzin per-
sones contractades. I la jerarquia patriarcal que emmarca aquesta situació 
ha estat més capaç de reduir el seu impacte en sentit vertical (entre pro-
genitors i fi lls) que en sentit horitzontal (entre els membres de la parella) 
(BIMBI 1989). Tot un conjunt d’arguments i de factors «que no semblen els 
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més propicis per afrontar amb èxit la conciliació, tal com està plantejada. 
A no ser, que es reclami la necessitat que les dones conciliïn com a solució 
al manteniment de l’ordre establert, des de la més estricta correcció polí-
tica. Ja que, només així, els subjectes masculins continuaran gaudint de la 
màxima disponibilitat laboral. I es confi ï, així mateix, que sempre hi haurà 
dones en posició d’extrema subordinació social i familiar, les de classe 
treballadora, i més si són immigrades, per resoldre els inconvenients que 
aquesta conciliació planteja» (TORNS 2005: 18). 

En segon lloc, la trajectòria laboral de les dones com a assalariades 
condiciona notablement els orígens i el desenvolupament dels seus pro-
jectes empresarials. Destaquen problemes motivats pel «sostre de vidre» 
que afecten les seves carreres professionals. En aquest punt, cal afegir que 
aquest «sostre de vidre» ha contribuït a limitar les seves competències d’alt 
nivell de gestió de negocis com a assalariades tant en competències com en 
capital social o relacional (HALFORD & LEONARD 2001; VERHEUL [et alii] 2002; 
WEILER & BERNASEK 2001). El capital social està arrelat en les xarxes i en les 
relacions socials i associat positivament a la supervivència i al creixement. 
I és que la metàfora de «l’arrelament social» (embeddedness) plantejada per 
Aldrich i Zimmer (1986) planteja que l’empresariat es troba immers en una 
xarxa social que proporciona tant confi ança com contactes, consell, suport 
i altres recursos que permeten promoure el creixement de les empreses. 

Per tant, el capital social es fonamenta en la premissa que una xarxa 
afegeix valor als seus membres en permetre’ls accedir als recursos que 
estan immersos en aquesta. Nahapiet i Goshal (1998) defi neix el capital 
social com una suma dels recursos actuals i potencials que els individus 
obtenen de les seves relacions amb altres. El capital social, en altres parau-
les, «refl ecteix l’ampli rang de benefi cis que els individus obtenen de les 
relacions interpersonals amb altres, tant dins com fora de la seva organit-
zació» (DÍAZ 2008: 62). 

La subordinació laboral de les dones és essencial en aquest debat, ja 
que constreny les oportunitats que les dones tenen per desenvolupar el 
capital econòmic, cultural i social necessari per a la creació d’empreses 
(BREITENBACK 1999). La subcapitalització fi nancera (CARTER & ROSA 1998) és, 
en aquest sentit, paradigmàtica. La situació de subordinació de les dones 
en el mercat de treball limita la seva capacitat per generar estalvi i generar 
historials de crèdit atractius per a les institucions fi nanceres (CARTER & 
KOLVEREID 1997; Greene [et alii] 2000). Per això, les dones acaben disposant 
d’una capitalització menor respecte als homes a causa de la seva menor 
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credibilitat davant les institucions fi nanceres (MARLOW & PATTON 2005b). 
Les limitacions fi nanceres operen conduint les preferències de les dones 
cap a sectors de baixa capitalització econòmica i limitades expectatives de 
guanys, com el sector de serveis intensius en mà d’obra. 

Es produeixen, per tant, processos de concentració en el sector serveis 
i venda al detall, que juntament amb la menor capitalització econòmica 
de partida, tenen menys expectatives de creixement i retorn de la inversió 
(MEAGAN [et alii] 1994). Els desavantatges respecte als homes, per tant, es 
relacionen no només amb la seva relació amb el treball reproductiu, sinó 
també amb la seva trajectòria com a assalariades. La combinació dels fac-
tors anteriors condueix a una propensió més gran a establir negocis en 
sectors poc rendibles, intensius en mà d’ obra i amb elevada competència, 
factors que acaben reforçant la imatge negativa de les potencialitats d’èxit 
i de capacitat per identifi car oportunitats de les dones empresàries (CAR-
TER [et alii] 1997). 

La perspectiva de l’economia del gènere argüeix que la discriminació 
es pot combatre a través de la intervenció pública per mitjà de l’eliminació 
de les barreres estructurals a l’avenç de les dones en l’economia, igualant 
el terreny de joc. En aquest sentit, l’acció de l’Estat, que garanteix l’edu-
cació meritocràtica, promou lleis antidiscriminatòries i d’igualtat salarial, 
eliminaria les barreres que resten oportunitats a les dones en el conjunt 
de l’activitat socioeconòmica. Bryson (2003) fa una revisió de la crítica a 
aquesta perspectiva, en la qual destaca que aquesta no dóna compte del 
model normatiu masculinitzat d’interacció socioeconòmica. Sobre això, 
tres dècades després de la implementació de la legislació antidiscrimi-
natòria al Regne Unit, àmbit geogràfi c on trobem la major part de l’evi-
dència empírica disponible relativa a la creació d’empreses i gènere, les 
dones continuen assumint la major part del treball domèstic, mentre que 
la segregació ocupacional continua operant negativament per l’estatus de 
les dones (MAUSHART 2001). 

La forma en què es combina segregació ocupacional i treball domèstic, 
continua actuant com a impediment a les dones emprenedores a acumular 
credibilitat i el conjunt de capitals que els permetin incorporar-se adequa-
dament a aquest procés (MARLOW 2002). Aquests dos factors —assenyala 
Díaz (2008: 26)—, «limiten les seves oportunitats d’adquirir capital humà, 
social i fi nancer, fet que dóna lloc a un negoci amb baixos benefi cis, en les 
branques d’activitat més massifi cades i amb incertes perspectives de futur. 
Per tant, dur a terme una activitat empresarial no protegeix les dones de 
l’efecte de la caracterització de gènere i la consegüent discriminació». 
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D’altra banda, Verheul i Thurik (2001), basant-se en les creences de 
gènere, observen com aquestes s’utilitzen per explicar els menors nivells 
d’èxit en les empreses creades per dones, és a dir, les barreres no es dis-
sipen quan la fase de creació d’empresa fi nalitza amb èxit (MARLOW & 
STRANGE 1994; CHEL & BARNES, 1998; BODEN & NUCCIO 2000). En general, els 
raonaments es basen en dos grans hipòtesis: 1) les que es recolzen en la 
idea que és evident la discriminació cap a les empresàries en el món dels 
negocis, raó anomenada «hipòtesi de l’efecte de gènere», i 2) les que es 
recolzen en l’existència de diferències en la forma d’actuar i d’afrontar la 
seva activitat professional per part de les empresàries, és a dir, la «hipòtesi 
del perfi l femení». La hipòtesi del perfi l femení està recolzada per l’exis-
tència d’una diversitat de models en la forma de ser empresària. 

Sobre això, Goff i Scase (1985) van elaborar una tipologia de dones 
empresàries basant-se en dos factors: el seu ajust a les idees empresarials 
convencionals —individualisme i autoconfi ança— i la seva voluntat d’ac-
ceptar els rols de gènere que tradicionalment s’han adjudicat a les dones. 
De la combinació dels nivells alt i baix d’aquests factors s’obtenen quatre 
categories: 1) convencionals (molt compromesos amb els ideals empresa-
rials i amb els rols de gènere), innovadores (alts ideals empresarials i poca 
acceptació dels rols de gènere), domèstiques (organitzen la seva vida en 
funció de la seva situació familiar) i radicals (baix en tots dos factors). 

Cromie i Hayes (1988: 87-113) exposen la següent classifi cació de do-
nes empresàries: 

1. Les emprenedores innovadores. El primer grup de dones són les 
anomenades innovadores, perquè fan servir la propietat de forma posi-
tiva per desenvolupar les seves carreres laborals. La majoria d’elles no 
tenen fi lls (aquesta constitueix una de les diferències més signifi catives 
respecte a la resta d’empresàries), i entre elles és més elevada la taxa de 
divorciades. Les que tenen descendència descarreguen les tasques de la 
seva cura sobre terceres persones, de manera que no han de restringir 
les seves carreres com a conseqüència de les necessitats dels fi lls i fi lles. 
Moltes d’elles han assolit nivells alts en la direcció d’empreses. En aquest 
grup són més abundants que entre altres empresàries les que es dediquen 
amb èxit a activitats tradicionalment considerades «masculines», com el 
màrqueting, la informàtica o la direcció de la producció. 

Entre les raons que les han motivat per crear la seva empresa estan, en 
ordre de prioritat: 1) el desig de més autonomia; 2) la pretensió d’aconse-
guir alguna cosa; 3) la recerca d’un model d’evitar la insatisfacció laboral; 
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4) la insatisfacció amb les seves carreres; 5) la major compensació monetà-
ria, i 6) el fet de passar més temps amb els seus fi lls. Estan millor formades, 
en termes directius i tècnics, que la resta d’empresàries, tenen una mitjana 
de 7,8 anys d’experiència en un negoci similar al que elles pretenen co-
mençar i només el 21% té experiència d’aquest tipus. Tenen bona imatge 
de les destreses essencials necessàries per fundar el negoci i el major nivell 
de qualifi cació educativa entre els diversos grups d’empresàries. Igual que 
en els altres dos blocs, tenen poca experiència prèvia com a empresàries, i 
molt poques van iniciar el negoci en societat. No han estat induïdes a ser 
empresàries per una situació laboral molt defi cient. Els seus valors d’èxit i 
el control intern són similars als d’altres empresàries. La majoria rebutgen 
els papers femenins convencionals i estan molt compromeses amb l’asso-
liment personal a través de l’èxit en els negocis. Les seves motivacions, 
històries laborals i coneixement de la propietat dels negocis, no difereix de 
forma signifi cativa de la dels seus homòlegs masculins. 

2. Propietàries «dualistes». Les dualistes han aconseguit un bon ni-
vell de progrés en les seves carreres, principalment en ocupacions tradi-
cionalment «femenines». Tenen al voltant de 30 anys, i estan casades o 
divorciades i amb fi lls. Per elles, és molt important disposar d’un treball 
remunerat i consideren que la propietat els ofereix més fl exibilitat que 
les carreres organitzatives convencionals, que permet combinar tots dos 
papers. No volen avançar més en les seves carreres professionals, però 
tampoc retirar-se per complet del món del treball remunerat; es dedi-
quen menys al sector industrial i més al de serveis que les empresàries 
innovadores. Els negocis que han emprès tenen menys possibilitats de 
creixement i ocupació sostingut que els de les innovadores. Per elles, és 
molt important l’autonomia i l’assoliment, però, a diferència de les inno-
vadores, volen dedicar més temps als seus fi lls. Tenen una mitjana de 6,1 
anys d’experiència prèvia en el tipus de negoci que han creat. Les seves 
qualifi cacions acadèmiques són inferiors a les de les innovadores, encara 
que estan ben preparades, especialment en l’àrea professional. Els seus 
valors d’èxit i de control intern són una mica inferiors als de les innova-
dores. Continuen desenvolupant les seves carreres després del matrimoni 
i d’haver tingut fi lls.

3. Propietàries «que tornen». Aquest grup d’empresàries interromp 
la seva carrera professional per tenir i cuidar els seus fi lls. Fins i tot algu-
nes d’elles van tornar intermitentment a la feina i el van abandonar de 
nou quan van tenir un altre fi ll. La majoria d’elles no van expressar insa-
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tisfacció pel seu paper de mestresses de casa. Són empresàries casades, 
majoritàriament amb homes d’alt nivell econòmic, o divorciades. Tenen 
una edat mitjana de 41 anys. Algunes d’elles creen la seva empresa per 
necessitats econòmiques. Tanmateix, la majoria posen en marxa la seva 
empresa per insatisfacció personal. Els seus marits no solen oferir molta 
ajuda en el seu treball empresarial. El desenvolupament de les carreres 
professionals d’aquest grup d’empresàries és més aviat feble. Consti-
tueixen el grup pitjor format. Tenen una mitjana de només quatre anys 
d’experiència prèvia en el tipus de negoci que han emprès, i el seu nivell 
d’experiència directiva és molt baix. La seva percepció del paper empre-
nedor és feble. En els valors d’èxit i control intern tenen les puntuacions 
més baixes. La seva vida familiar i laboral refl ecteix el cicle tradicional 
d’ocupació femenina. 

Junquera (2008: 30) argumenta que la classifi cació anterior no serveix 
per al cas d’Espanya, ja que no considera que en societats «com la nostra 
la creació d’una empresa pot ser també un mecanisme per millorar la se-
guretat personal, és a dir, la seva motivació principal és trobar un mitjà 
de vida que el mercat de treball per compte d’altri no ofereix o que ho fa 
en condicions molt defi cients. En particular, dins d’aquest grup s’ha de 
considerar el paper de les dones divorciades i de les joves que busquen 
la seva primera feina, que solen observar que el mercat de treball mima 
més als seus homòlegs masculins». Basant-se en aquesta argumentació, 
aquesta autora distingeix els tres grups següents: 1) dones que han creat 
una empresa a causa de raons de bloqueig social, especialment a la bar-
rera que suposa l’anomenat «sostre de vidre»; 2) dones que creen una 
empresa per gaudir d’independència econòmica i de realitzar allò que 
més els agrada, i 3) dones que creen una empresa perquè és la seva única 
alternativa a la desocupació i a la penúria econòmica. 

Finalment, atès que l’activitat empresarial no és neutra al gènere, cal 
destacar que, juntament amb la participació més gran en l’activitat pro-
ductiva de les dones emprenedores, es produeix un transvasament del 
treball reproductiu que realitzen cap a altres dones (PARELLA 2005b, 2003). 
I és que dins de l’esfera econòmica, les dones migrants ocupen els esgla-
ons més baixos i amb menors possibilitats de promoció; per tant, de reco-
neixement social. Dones que, en gran mesura, realitzen aquests treballs en 
l’espai domèstic, la qual cosa les invisibilitza encara més. Com comenta 
el Col·lectiu IOÉ (2001: 718), «són les diferències de gènere, nacionalitat i 
classe les que apareixen com més decisives per a explicar les modalitats 
d’inserció laboral». 
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Pérez Orozco (2007: 208) apunta que, els qui més responsabilitats, 
sobre la cura de la vida, assumeixen en una societat que té als mercats en 
el seu epicentre, «tenen també més riscos socials (d’exclusió, precarietat, 
pobresa, etc.), perquè suposa estar situada, d’una o altra manera, en un o 
un altre grau, a la part invisible de l’estructura socioeconòmica, amb els 
elements de no-poder que això comporta: absència de remuneracions, de 
prestacions associades, de cobertura legal, de reconeixement social, etc. 
D’aquí es deriva una conclusió política clara: el problema de fons perce-
but en analitzar la situació de les dones en el sistema econòmic no és el 
repartiment per gèneres que els lliga a la part invisible de l’iceberg, sinó 
l’existència mateixa d’aquesta estructura que necessita d’una immensa 
quantitat d’activitat oculta per mantenir-se. Per aquest motiu es consi-
dera que la «conciliació» de les dues esferes d’activitat femenina és tan 
impossible com falsa és la «resolució» del confl icte de lògiques, que no és 
més que una ocultació del confl icte». 
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3. Aspectes metodològics de la investigació

3.1 Objectius i hipòtesis de partida

Hi ha investigacions que qüestionen la necessitat que els programes i les 
polítiques per estimular l’activitat emprenedora hagin de diferenciar-se 
en funció del gènere, de manera que troben més similituds que diferèn-
cies en el procés de creació (ALSES & LJUNGGIEN 1998). Altres, però, estan a 
favor d’aquesta diferenciació, i argumenten que les dones creen empreses 
amb diferents condicions socioculturals (EHLERS & MAIN 1998; DÍAZ 2007). 
La nostra recerca es recolza en aquest últim plantejament en el sentit ge-
nèric en què les dones tenen més difi cultats per aconseguir la plena parti-
cipació, en igualtat de condicions que els homes, en l’activitat productiva 
i professional, com a activitat remunerada i amb reconeixement social. 
Aquest fet general contextualitza la diferent presència de dones i homes a 
la creació i desenvolupament de les empreses derivades universitàries. 

La hipòtesi general de la investigació es formula en els termes se-
güents: la situació que ocupen homes i dones en la divisió sexual del tre-
ball afecta la major o menor presència de dones com a impulsores d’opor-
tunitats de negoci empresarial en el si de les universitats. En aquest sentit, 
la menor dedicació de temps real dels homes al treball reproductiu, re-
dunda en una orientació més gran a l’assoliment econòmic per part dels 
homes universitaris. 

Es tracta de confi rmar si l’estratègia de creació d’una empresa deri-
vada té relació amb la major o menor dedicació de part del temps total de 
les persones destinat al treball reproductiu. Complementàriament, s’hau-
rà de comprovar si les polítiques universitàries conduents a la genera-
ció d’empreses derivades incorporen estratègies orientades a aconseguir 
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la plena participació en l’activitat productiva i professional de les dones 
malgrat la seva major dedicació al treball no estrictament professional. 

Com ja hem explicitat anteriorment, aquesta investigació analitza les 
empreses derivades generades en les universitats catalanes i per les uni-
versitats catalanes i pretén conèixer si les dones i els homes gaudeixen 
de les mateixes oportunitats a l’hora de crear aquest tipus d’empreses. 
Aquest objectiu es pot formular en altres termes en forma d’interrogant: 
per què hi ha una presència masculina més gran tant en la generació de les 
empreses derivades com en el seu desenvolupament posterior? La hipò-
tesi que formulem per tal d’explicar aquesta presència desigual d’homes 
i dones és la persistència de la divisió sexual del treball que es tradueix 
que els homes tenen una orientació més gran a l’assoliment personal de 
fi tes econòmiques en el mercat, mentre que, en el cas de les dones, aquesta 
orientació es veu restringida pel fet d’ocupar un paper central en el treball 
reproductiu.

La novetat de la recerca no està tant en la mateixa hipòtesis formula-
da sinó en l’àmbit on vol provar-se la hipòtesi, és a dir, en les universitats 
i les empreses generades per si mateixes com a derivades. 

3.2 Fases i estratègies d’investigació

Per aconseguir aquests objectius, la investigació s’ha dut a terme en tres 
fases ben diferenciades. La recerca té un disseny en el qual es combinen 
les tècniques quantitatives i les tècniques qualitatives. La utilització de les 
diferents tècniques està en consonància amb les fases de les quals consta 
la investigació. 

1a fase: Per a la primera fase s’ha fet una selecció de dones investiga-
dores amb una trajectòria professional consolidada (la totalitat de les en-
trevistades són directores d’un grup de recerca consolidat), distribuïdes 
per les diferents universitats públiques catalanes. A aquesta selecció de 
persones se’ls ha fet una entrevista semiestructurada de caire exploratori. 
Amb aquestes entrevistes es pretenia obtenir un coneixement més gran 
de les estructures i processos vinculats a la creació d’empreses derivades. 
També es pretenia obtenir un coneixement més gran de la dimensió de 
gènere i les seves característiques dins un àmbit tan complex com el de la 
recerca universitària. Aquestes entrevistes també han servit per explorar 
alguns elements que cal contrastar amb les altres dues fases. En l’anàli-
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si, les entrevistes apareixen codifi cades amb l’acrònim EDD (entrevista a 
dona directora) seguit d’una numeració.

2a fase: Per a la segona fase s’ha realitzat una enquesta a totes les 
empreses derivades universitàries de Catalunya. L’univers per a la realit-
zació de l’enquesta estarà format per totes les empreses derivades actives 
creades per les universitats catalanes. Per obtenir informació completa 
d’aquest univers, en una fase prèvia, s’ha buidat i contrastat la informació 
disponible a les diferents ofi cines de transferència i innovació, o equiva-
lents, de cadascuna de les universitats catalanes, D’aquesta forma, s’ha 
aconseguit un llistat complet i contrastat de les empreses derivades uni-
versitàries actualment actives de les universitats catalanes. 

L’enquesta s’ha dissenyat sota la modalitat de qüestionari i s’ha dis-
tribuït via correu electrònic, atesa la dispersió territorial de les empreses 
que calia enquestar. L’enquesta ha estat dirigida a l’univers complet d’em-
preses derivades generades per les universitats. Per tant, no hi ha hagut 
estrictament una selecció mostral, sinó que l’objectiu ha estat el d’abastar 
el nombre més gran possible d’empreses que formen l’univers poblacio-
nald’empreses derivades. 

L’univers poblacional de les empreses derivades d’universitats cata-
lanes és de 103 casos i té la distribució territorial següent: 

Taula 1: Empreses derivades actives a Catalunya

Universitats Empreses derivades

Universitat Autònoma de Barcelona 33

Universitat de Barcelona 13

Universitat de Girona 4
Universitat de Lleida 2

Universitat Politècnica de Catalunya 35

Universitat Pompeu Fabra 4

Universitat Ramon Llull 3
Universitat Rovira i Virgili 9

TOTAL 103

Font: Elaboració pròpia.

A partir de les dades recollides per l’enquesta, s’ha fet una anàlisi de 
les dades amb un doble objectiu. En primer lloc, analitzar les caracterís-
tiques generals de les empreses derivades, a partir de diferents variables 



5656

Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez

recollides en el qüestionari. En segon lloc, analitzar el perfi l dels emprene-
dors i emprenedores d’aquestes empreses, atenent a les seves diferències 
en funció de la dimensió de gènere. Aquesta informació ha permès con-
textualitzar l’anàlisi posterior de les entrevistes en profunditat.

3a fase: Per a la tercera i darrera fase, s’ha fet una selecció d’homes 
emprenedors i dones emprenedores del total d’empreses enquestades. A 
aquesta selecció d’emprenedors i emprenedores se’ls ha fet una entrevista 
en profunditat amb l’objectiu d’aprofundir en les seves percepcions sobre 
el fenomen de l’emprenedoria en un àmbit tan específi c com el de les 
empreses derivades, així com en la relació entre treball productiu i treball 
reproductiu i les seves implicacions. En l’anàlisi les entrevistes apareixen 
codifi cades amb l’acrònim EDE (entrevista a dona emprenedora) i l’acrò-
nim de EHE (entrevista a home emprenedor) seguit d’una numeració.

L’objectiu d’aquesta fase ha estat aprofundir en les hipòtesis de par-
tida d’aquesta investigació i que tenen a veure amb l’impacte de la divisió 
sexual del treball en la desigual presència d’homes i dones en la gene-
ració de les empreses derivades, focalitzant l’atenció en les percepcions 
que d’aquesta relació tenen els homes i dones responsables d’empreses 
derivades. El que s’ha buscat en aquesta fase ha estat arribar a tenir un 
determinat coneixement de les trajectòries formatives i laborals dels ho-
mes i dones fundadors d’empreses derivades, coneixement que al nostre 
parer pot ajudar a comprendre millor la relació entre la divisió sexual del 
treball i la creació d’oportunitats de negoci derivades de la generació del 
coneixement. 
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4. Contextualització estadística: algunes dades d’interès

Aquest apartat vol apropar-se de forma molt sintètica a la situació, d’una 
banda, d’homes i dones al mercat de treball (i, particularment, respecte a 
l’emprenedoria, a homes i dones a l’àmbit de la recerca i la universitat); 
i, d’una altra banda, de la transferència de coneixement i la creació d’em-
preses derivades tant a Espanya com a Catalunya. Les dades aportades 
tenen un caire relativament general, atesa la manca de disponibilitat de 
dades desagregades sobre Catalunya i en l’àmbit de les mateixes universi-
tats. Les dades aquí referides s’han extret fonamentalment d’Eurostat, de 
l’Institut Nacional d’Estadística, a partir de diferents enquestes, com l’En-
questa de Població Activa, l’Enquesta d’Estadística sobre activitats d’I+D, 
l’Enquesta sobre Recursos Humans en Ciència i Tecnologia, l’Estadística 
d’Ensenyament Universitari, l’Enquesta d’Usos del Temps. També s’han 
fet servir els últims informes del Global Entrepreneurship Monitor, així 
com els diferents informes de la RedOtri, elaborats per a diferents anys 
per la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). A més, 
s’han utilitzat els informes monogràfi cs següents: l’informe elaborat per 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) d’octubre de 2011 
(Impacte de les universitats públiques catalanes a la societat); l’informe Mujer 
y Ciencia. La situación de las mujeres investigadoras en el sistema español de 
ciencia y tecnología, elaborat per la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología; el informe Libro Blanco. Situación de las Mujeres en la Ciencia 
Española, editat pel Ministeri de Ciència i Innovació. L’objectiu d’aquest 
apartat només és aportar algunes dades secundàries sobre l’àmbit de les 
empreses derivades.
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4.1 Gènere i mercat de treball

4.1.1 Activitat econòmica 

Abans de parlar específi cament d’homes i dones respecte a l’emprenedo-
ria, resulta convenient donar algunes pinzellades sobre la relació entre 
homes i dones al mercat de treball. Particularment, respecte a la seva re-
lació amb l’activitat i l’ocupació.3 Segons la Taula 2, podem observar que, 
per a la població de 16 a 64 anys, a Catalunya, hi ha una relació desigual 
d’homes i dones respecte al nivell d’activitat. Tant abans com després de 
la crisi, els homes tenen més presència com a població activa. Per a cadas-
cun dels anys escollits, poc més de 8 de cada 10 homes serien considerats 
homes actius. Les dones actives, en canvi, suposen uns 20 punts percentu-
als menys respecte als homes. Tot i així, el 2010, any escollit com a referèn-
cia del període postcrisi,4 podem observar que les diferències s’han reduït 
considerablement. Així, mentre que el 84,7% dels homes entre 16 i 64 anys 
són considerats homes actius, les dones actives arriben al 70,9%, la qual 
cosa suposa una diferència de 14 punts percentuals. Si atenem a la vari-
ació de les taxes d’activitat per a cada col·lectiu, podem observar la cla-
ra progressió del col·lectiu femení respecte al col·lectiu masculí. Aquesta 
progressió és resultat de dos factors. El primer, la mateixa capacitat de 
progressió del col·lectiu femení respecte al mercat de treball, que es veu 
traduïda en una incorporació al mercat de treball més acusada al darrers 
anys que el col·lectiu masculí. Per al període de precrisi, la diferència en-
tre uns i altres és de 10 punts de variació. El segon factor està relacionat 
amb la crisi i les seves conseqüències en sectors altament masculinitzats, 
com el sector de la construcció, entre altres. Si comparem 2006 amb 2010, 
veiem que el creixement del nivell d’activitat dels homes és negatiu, men-
tre que el creixement femení, tot i que es redueix a la meitat, manté la 
mateixa tendència dels anys anteriors. De fet, la xifra de població activa 
(en nombres absoluts) per a la població masculina s’ha mantingut pràcti-
cament igual, només amb un lleuger augment de 5.000 individus.

3 En qualsevol estudi que tracti la relació entre homes i dones al mercat de treball, la 
dimensió de la inactivitat i l’atur resulten signifi catives a l’hora de defi nir la posició que 
tenen aquests dos col·lectius dins el mercat de treball. En aquest apartat, però, hem optat 
per obviar aquestes dues dimensions i centrar-nos en el nivell d’activitat i ocupació per 
passar a tractar la relació d’homes i de dones respecte a l’emprenedoria.
4 Més que parlar de període postcrisi, seria més adient parlar en termes de període pròpia-
ment de crisi. En qualsevol cas, l’altra nomenclatura la farem servir per diferenciar aquest 
període del període anterior a l’inici de la crisi econòmica i fi nancera (2007-2008) i que 
anomenarem com a període precrisi.
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Taula 2: Taxa d’activitat, població activa i variació (16-64 anys). 
Catalunya. 2001-2006-2010

  2001 2006
Variació 

(%)
2010

Variació 
(%)

Taxa d’activitat Homes 84,1 85,8 2,0 84,7 -1,3

 Dones 59,7 66,9 12,1 70,9 6,0

Població activa Homes 1.805.700 2.065.300 14,4 2.071.000 0,3

 Dones 1.268.400 1.563.600 23,3 1.709.500 9,3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Si ens fi xem en la composició de la població activa per a homes i do-
nes en funció del nivell d’estudis, podem observar com, per al col·lectiu 
femení, les dones amb estudis superiors suposen una proporció més gran 
respecte al total de dones actives, que respecte als homes actius. Així, qua-
si 4 de cada 10 dones actives (un 37,4%) tenen estudis superiors. Una xifra 
que supera en 8 punts la proporció d’homes actius amb estudis superiors 
(un 29,4%). Aquestes dades ens indiquen que, per al col·lectiu femení, els 
estudis suposen un factor signifi catiu a l’hora d’incorporar-se al mercat 
de treball.

Taula 3: Població activa segons sexes i nivell formatiu. Catalunya. 2010 

Homes Dones

Total 
(milers) Percentatge Total 

(milers) Percentatge

Fins estudis primaris 434,8 20,8 273,7 15,9

Estudis secundaris (1ªetapa) 565,3 27,1 377,4 21,9

Estudis secundaris (2ªetapa) 475,5 22,8 429 24,9

Estudis superiors 613,8 29,4 645 37,4

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

4.1.2 Ocupació

Respecte a les dades sobre ocupació, la tendència que observem resulta 
similar a les dades d’activitat, amb la diferència que, a partir de la crisi, 
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tots dos col·lectius pateixen un descens dels seus nivells d’ocupació, amb 
un descens molt més acusat per als homes. En termes generals, podem 
observar que, per a la població de 16 a 64 anys, la taxa d’ocupació del 
col·lectiu masculí supera en uns 20 punts els nivells d’ocupació del col-
lectiu femení, tot i que el 2010, la forta davallada del col·lectiu masculí 
(un descens del 16,1%) fa que la diferència disminueixi fi ns als 10 punts. 
Durant el període precrisi, les dones van augmentar considerablement la 
seva taxa d’ocupació, amb un augment de més de 300.000 dones més el 
2006. El 2010, mentre que la població ocupada masculina va disminuir en 
quasi 300.000 homes (concretament 277.500 homes), la població ocupada 
femenina, en canvi, només va patir una disminució de 3.800 dones. Els 
factors explicatius no difereixen en excés respecte als nivells d’activitat 
d’homes i dones. 

Taula 4: Taxa d’ocupació, població ocupada i variació. 
Catalunya. 2001-2006-2010 

  2001 2006
Variació 

(%)
2010

Variació 
(%)

Taxa d’ocupació Homes 65,4 68,3 4,4 57,3 -16,1

 Dones 41 48,1 17,3 46,3 -3,7

Població ocupada Homes 1.700.600 1.977.300 16,3 1.699.800 -14,0

 Dones 1.125.300 1.441.500 28,1 1.437.700 -0,3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Si observem les taxes d’ocupació segons el nivell formatiu tant per 
a homes com per a dones, podem veure que, per a estudis inferiors a 
estudis universitaris (estudis primaris i secundaris), els homes tenen uns 
nivells d’ocupació superiors a les dones amb mateix nivell d’estudis. En 
canvi, la dinàmica canvia quan parlem dels homes i dones amb estudis 
superiors o universitaris. Dins aquest nivell d’estudis, les taxes d’ocupa-
ció de dones i homes convergeixen, i les dones arriben a superar mínima-
ment els homes. 
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Figura 1: Taxa d’ocupació segons sexes i nivell formatiu. 
Catalunya. IV trimestre 2010

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat i EPA (INE).

Si observem la composició de la població ocupada tant per a homes 
com per dones a Catalunya, veiem que, com en les dades sobre activitat, 
el percentatge de dones ocupades amb estudis universitaris és superior 
(un 40,3%) respecte al percentatge d’homes ocupats amb estudis superi-
ors (un 32,6%). En defi nitiva, el nivell formatiu resulta molt determinant 
per a les dones a l’hora ser presents al mercat de treball (relació amb l’ac-
tivitat) així com a l’hora de tenir una feina (relació amb l’ocupació). A més, 
si ho comparem amb el col·lectiu masculí, aquest relació és més acusada 
per al col·lectiu femení.

Taula 5: Població ocupada segons sexes i nivell formatiu. 
Catalunya. 2010

 
 

Homes Dones

Total 
(milers) Percentatge Total 

(milers) Percentatge

Fins a estudis primaris 314,9 18,5 209,2 14,6

Estudis secundaris (1a etapa) 428 25,2 288,1 20,0

Estudis secundaris (2a etapa) 402,8 23,7 361,1 25,1

Estudis superiors 554,1 32,6 579,2 40,3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
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La Figura 2 ens mostra la tendència actual de Catalunya respecte a la 
població ocupada d’homes i dones per sector d’activitat. Aquestes dades 
no mostren res nou respecte a la distribució d’homes i dones ocupats als 
diferents sectors d’activitat. Tant homes com dones estan ocupats majori-
tàriament al sector serveis, tot i que les dones apareixen lleugerament so-
brerepresentades el 2001 i, amb més diferència, el 2006 i el 2010. La gràfi ca 
també ens mostra la sobrerepresentació dels homes a la indústria i, sobre-
tot, a la construcció, malgrat la crisi d’aquest sector. La fi gura també ens 
mostra la tendència negativa d’aquests dos sectors, indústria i construcció 
(molt més acusat per als homes que per a les dones), en contraposició a la 
tendència positiva del sector serveis per ambdós col·lectius. 

Figura 2: Població ocupada segons sexes i sector d’activitat. 
Catalunya. 2001-2006-2010. Valors absoluts

Font: INE.
 
Aquestes tendències diferents per a homes i dones, respecte a l’activi-

tat i l’ocupació, estan condicionades, en part (tal com hem apuntat abans), 
per la diferent ubicació o distribució d’homes i dones en determinats sec-
tors d’activitats, alguns dels quals han estat molt més sensibles a la crisi 
que altres. Aquesta concentració dels dos col·lectius en sectors diferents ha 
tingut les seves conseqüències directes en l’evolució del nivell d’atur, sobre-
tot amb la crisi com a punt d’infl exió. Si observem la Figura 3, en el primer 
trimestre de 2008 la taxa d’atur femenina era superior a la masculina en 2 
punts. A partir de la crisi, la tendència s’ha invertit i la taxa d’atur masculi-
na és superior a la femenina en cadascun dels trimestres fi ns avui. A més, a 
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partir del primer trimestre de 2009 observem un augment de l’escletxa en-
tre els nivells d’aturs d’ambdós col·lectius, i arriba a una diferència actual 
(tercer trimestre de 2011) de quasi 2 punts (1,92 punts de diferència).

Figura 3: Evolució de la taxa d’atur a Catalunya (percentatges)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE).

4.1.3 Temps i treball 

Una altra dada interessant a l’hora d’estudiar les diferències entre homes 
i dones respecte al mercat de treball és la consideració dels diferents usos 
socials del temps. Des d’aquesta perspectiva, l’anàlisi va més enllà de 
les diferències entre homes i dones respecte a les variables tradicionals 
del mercat de treball (activitat, ocupació i atur, fonamentalment) i té en 
compte altres dimensions com el treball reproductiu o domesticofamiliar 
(segons la perspectiva teòrica utilitzada). És a dir, l’anàlisi aquí va més 
enllà del treball remunerat o productiu i inclou altres dimensions igual-
ment importants a l’hora d’estudiar les diferències entre homes i dones al 
mercat de treball. Així, parlarem de temps de treball productiu, temps de 
treball reproductiu i temps d’oci o personal. 

A Espanya, l’Enquesta d’usos del temps, realitzada per l’INE té com 
a objectiu principal obtenir informació sobre les dimensions del treball 
no remunerat, com la distribució de les tasques domèstiques i familiars, 
a més d’altres dimensions com la participació de la població en activitats 
culturals i d’oci. Aquesta enquesta té dues edicions, 2002-2003 i 2009-2010, 
que ens permet fer una comparativa entre aquests dos períodes.
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De les dades que es desprenen de la taula, observem que, en l’àmbit 
espanyol, tot i que hi ha hagut una certa evolució en la distribució de l’as-
sumpció de responsabilitats familiars entre homes i dones, aquestes con-
tinuen carregant amb la responsabilitat majoritària d’aquestes tasques. En 
els anys 2002-2003, el 70% dels homes realitzaven aquestes tasques davant 
del 92,7% de les dones. La inversió en temps dels homes va ser de 2 hores i 
8 minuts, enfront de les 4 hores i 45 minuts de les dones. Durant el període 
2009-2010, les diferències s’han escurçat molt lleugerament. Ara, el 74,7% 
dels homes dediquen una mica de temps a les tasques domèstiques i fa-
miliars enfront del 91,9% de les dones. La inversió en temps és de 2 hores i 
32 minuts per ells front a les 4 hores i 29 minuts de les dones. Tot i que han 
disminuït les diferències, les dones continuen dedicant el doble del seu 
temps que els homes. Les dades sobre el treball remunerat indiquen una 
tendència contrària. Els homes hi dediquen més temps que les dones. En 
el període 2002-2003, els homes hi dedicaven una mitjana de 8 hores i 22 
minuts, enfront de les 6 hores i 51 minuts de les dones. Durant el període 
2009-2010, els homes dediquen 7 hores i 55 minuts enfront de les 6 hores i 
43 minuts de les dones. Per tant, de les dades es desprèn que, tot i que ha 
variat relativament la distribució temporal, es manté el model tradicional 
de més dedicació masculina al treball remunerat i més dedicació femeni-
na al treball domèstic i familiar.

Taula 6: Persones que realitzen l’activitat en el dia i durada mitjana 
diària. Espanya. 2002-2003 i 2009-2010 

Activitats principals
(Espanya)

2002-2003 2009-2010

Homes Dones Homes Dones 

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

Cura personal 100 11:24 100 11:21 100 11:33 100 11:26

Treball 43,3 8:22 25,2 6:51 38,7 7:55 28,2 6:43

Estudis 13,3 5:18 14,0 5:09 12,5 5:13 12,7 5:05

Llar i família 70,0 2:08 92,7 4:45 74,7 2:32 91,9 4:29

Treball voluntari i 
reunions 9,5 1:54 15,1 1:46 9,4 2:10 14,8 1:51

Vida social i diversió 66,2 2:18 67,4 2:09 56 1:54 59,3 1:43

Esports i activitats a 
l’aire lliure 42,7 2:12 38,1 1:43 42,7 2:03 36,9 1:40

Afi cions i jocs 23,0 1:59 13,0 1:35 35,6 2:05 23,9 1:38

Mitjans de comunicació 86,8 2:48 86,0 2:28 88 3:06 88,7 2:49
Trajectes i ús del temps 
no especifi cat 86,9 1:27 81,0 1:21 86,8 1:25 81,6 1:21

Font: Elaboració pròpia a partir d’INE, Enquesta d’usos del temps. 
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Les dades per a Catalunya no mostren una variació signifi cativa res-
pecte a la mitjana espanyola. També observem una certa evolució de la dis-
tribució de l’assumpció de responsabilitats familiars entre homes i dones, 
però es manté el model tradicional. En el període 2002-2003, el 73,2% dels 
catalans realitzaven aquestes tasques davant del 91,6% de les catalanes. La 
inversió en temps va ser de 2 hores i 14 minuts davant de les 4 hores i 37 
minuts de les dones. Durant el període 2009-2010, el 76,3% dels catalans 
es dediquen a les tasques domèstiques i familiars enfront del 93,1% de les 
catalanes. La inversió en temps és de 2 hores i 33 minuts per als catalans 
enfront de les 4 hores i 25 minuts de les catalanes. Respecte al treball remu-
nerat, els catalans també hi dediquen més temps que les catalanes. En el 
període 2002-2003, els homes hi dedicaven una mitjana de 8 hores i 26 mi-
nuts, enfront de les 7 hores i 6 minuts de les dones. Durant el període 2009-
2010, els homes hi dediquen 7 hores i 58 minuts enforont a les 6 hores i 40 
minuts de les dones. Les dades, per tant, són bastant similars respecte a la 
mitjana espanyola. Si comparem Espanya i Catalunya, observem que els 
homes catalans participen més en les tasques domèstiques i familiars que 
la mitjana espanyola. També hi dediquen més temps. Les dones catalanes, 
en canvi, hi participen menys i hi dediquen menys temps que la mitjana 
espanyola. Tot i això, les diferències són mínimes, i es manté la tendència i 
el model tradicional tant a Espanya com a Catalunya.

Taula 7: Persones que realitzen l’activitat en el dia i durada mitjana 
diària. Catalunya 2002-2003 i 2009-2010 

Activitats principals
(Catalunya)

2002-2003 2009-2010
Homes Dones Homes Dones

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

Cura personal 100 11:28 100 11:26 100 11:25 100 11:19
Treball 45,7 8:26 29,9 7:06 42,1 7:58 33,2 6:40
Estudis 10,9 5:09 13,5 5:10 14,8 5:09 13,9 4:56

Llar i família 73,2 2:14 91,6 4:37 76,3 2:33 93,1 4:25

Treball voluntari i 
reunions 7,2 2:04 10,7 2:10 7,8 2 12,4 2:08

Vida social i diversió 58,6 2:09 58,6 2:00 48,3 1:36 55,1 1:28
Esports i activitats a 
l’aire lliure 41 2:18 35,8 1:53 44,9 1:55 36,2 1:39

Afi cions i jocs 22,1 1:59 12,2 1:28 41,9 1:54 27 1:32
Mitjans de 
comunicació 85,4 2:43 84,8 2:22 87,1 2:57 87,7 2:41

Trajectes i ús del 
temps no especifi cat 85,7 1:33 80,4 1:30 90,3 1:31 87,2 1:26

Font: Elaboració pròpia a partir d’INE, Enquesta d’usos del temps.
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L’Enquesta d’usos dels temps ens permet fi xar-nos en la participació 
i en la inversió temporal en funció de la situació professional dels enques-
tats i enquestades. Així, podem veure la participació d’homes i dones, en 
l’àmbit espanyol i per al període 2009-2010, en funció de si aquests són 
empresaris o treballadors. De la taula següent es desprèn que els homes 
empresaris dediquen menys temps a les responsabilitats domèstiques i 
familiars que els seus homòlegs assalariats. El 64,9% dels homes empre-
saris realitzen aquestes tasques davant del 77,1% dels treballadors. A més, 
els empresaris hi dediquen de mitjana diària 20 minuts menys que els 
homes assalariats. En canvi, no es veuen tantes diferències si parlem de 
dones empresàries o treballadores. La seva dedicació pràcticament és la 
mateixa (un 92,1% de dones empresàries enfront d’un 93,5% de dones tre-
balladores) i la seva inversió en temps es diferencia en 10 minuts. El que 
resulta interessant és que tant homes empresaris com dones empresàries 
participen menys en aquestes tasques que els seus homòlegs assalariats. 
En canvi, quant a la dedicació mitjana diària en temps, les dones empresà-
ries dediquen més temps que les dones treballadores, al contrari dels seus 
homòlegs masculins.

Si ens fi xem en la tasca de cura de nens (dins les responsabilitats do-
mèstiques i familiars), veiem que, en termes generals, els empresaris i em-
presàries hi dediquen menys temps que els treballadors i treballadores. En 
canvi, la proporció de dones que es dedica a la cura de nens, pràcticament 
no varia en funció de si parlem d’empresàries o treballadores. Qüestió 
que ens remet al manteniment de la responsabilitat de la cura dels fi lls per 
part de les dones independentment de la seva situació professional. Tot i 
així, les dones empresàries dediquen, de mitjana diària, 21 minuts menys 
que les dones treballadores; diferències que podrien fer referència a més 
difi cultats per gestionar la llar i la família al mateix temps que la gestió i 
direcció d’una empresa en comparació amb el treball per compte aliè.

Per a la dimensió del manteniment i gestió de la llar, la tendència es 
manté en termes generals. Els empresaris i empresàries participen menys 
que els treballadors i treballadores. En canvi, observant la dedicació al 
treball remunerat, veiem que la tendència s’inverteix. Els empresaris i 
empresàries participen més, i hi dediquen més temps de mitjana que els 
treballadors i treballadores. Els homes empresaris dediquen al treball re-
munerat una mitjana diària de 8 hores i 39 minuts front a les 8 hores i 13 
minuts dels homes treballadores. Per al cas de les dones, les empresàries 
dediquen al treball remunerat una mitjana diària de 7 hores i 1 minut 
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front a les 6 hores i 54 minuts de les dones treballadores. Aquestes dades 
ens indiquen la major exigència del treball per compte propi respecte al 
treball per compte aliè.

Taula 8: Persones que realitzen l’activitat en el dia i durada mitjana 
diària. Espanya 2002-2003 i 2009-2010. Resultats detallats en funció 

d’activitats i situació professional 

Espanya (2009-2010)
Homes Dones

% de 
persones

Durada 
mitjana

% de 
persones

Durada 
mitjana

Lla i família (dades generals)
Empresari sense assalariats 64,9 2:05 92,1 3:55
Assalariats 77,1 2:25 93,5 3:45
Cura de nens
Empresari sense assalariats 22,1 1:25 32,8 1:47
Assalariats 26,6 1:42 32,1 2:08
Manteniment de la llar
Empresari sense assalariats 21,6 0:54 54,4 1:05
Assalariats 30,8 0:49 62,2 1:07
Treball remunerat (dades generals)
Empresari sense assalariats 79,6 8:39 78,6 7:01
Assalariats 68,5 8:13 67,7 6:54

Font: Elaboració pròpia a partir d’INE, Enquesta d’usos del temps.

4.2 Gènere i creació d’empreses

La relació desigual entre homes i dones a l’activitat i l’ocupació també es 
veu refl ectida respecte a la situació professional i, dins d’aquesta, particu-
larment, a la direcció d’empreses. Si observem la Taula 9, a Catalunya el 
2010, les dones es concentren majoritàriament com a treballadores de ser-
veis (23,3%) i com a empleades de caire administratiu (21,9%), mentre que 
els homes es concentren majoritàriament com a treballadors qualifi cats 
manufacturers (22,4%) i com a operadors d’instal·lacions (8,9%). Resulta 
signifi catiu que la tercera ocupació en què les dones estan més represen-
tades és la de tècnics i professionals científi cs; una dada que aniria molt 
vinculada a la relació entre estudis i ocupació per al col·lectiu femení.

Respecte a la direcció d’empreses, el percentatge d’homes és superior 
en 4 punts al percentatge dones (10,1% dels homes ocupats enfront d’un 
6,1% de dones ocupades).
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Taula 9: Població ocupada segons situació professional. 
Catalunya. 2010

 Homes Dones

Direcció d’empreses 10,1 6,1

Tècnics i professionals científi cs 11,3 16,5

Tècnics i professionals de suport 11,4 10,6

Empleats administratius 8 21,9

Treballadors de serveis 9,8 23,3

Treballadors qualifi cats agraris i pesquers 2,7 0,5

Treballadors qualifi cats manufacturers 22,4 1,8

Operadors d’instal·lacions 15,4 4

Treballadors no qualifi cats 8,9 15,3

Forces armades 0 0

Font: INE.

La Taula 10 ens mostra la composició de la població empresària fe-
menina catalana per al IV trimestre de 2010. A partir de la taula podem 
observar que el gruix d’aquest col·lectiu són dones empresàries sense tre-
balladors al seu càrrec: el 67,1% de les dones empresàries no tenen cap 
treballador al seu càrrec, i el 26,6% de les dones empresàries tenen una 
empresa amb treballadors contractats. Per a la població empresària mas-
culina, el 67,5% són autònoms, mentre que el 30,7% són empresaris amb 
treballadors contractats.

Taula 10: Població empresària femenina segons situació professional. 
Catalunya. IV Trimestre 2010

Dones empresàries (absoluts) %
Empresàries amb personal assalariat 41.600 26,6

Empresàries sense personal assalariat 104.800 67,1

Ajuda familiar 8.400 5,37

Membres de cooperatives 1.400 0,89

Total 156.200 100

Font: INE.
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Segons dades de l’Informe del Global Entrepreneurship Monitor de 
2010 per a Espanya, la TEA o taxa d’activitat emprenedora5 (és a dir, els 
emprenedors en fase inicial) ha seguit una tendència irregular des de 2000 
fi ns al moment de la crisi econòmica, el 2007, a partir del qual es consolida 
una tendència a la baixa. Si ens fi xem en la Figura 4, podem observar com 
la TEA, el 2003, aconsegueix un pic del 6,8%, seguit d’un descens de més 
d’un punt (5,2%) el 2004. A partir d’aquest moment, la TEA segueix una 
tendència a l’alça fi ns a arribar al seu màxim, el 2007, d’un 7,6%. A partir 
d’aquest moment, la tendència s’inverteix fi ns a arribar al 4,3% el 2010.

Figura 4: Evolució temporal dels indicadors d’activitat emprenedora 
i empresarial consolidada. Espanya. 2000-2010

Font: GEM, 2010b.

Si desagreguem la TEA per regions (per a la població de 18 a 64 anys) 
i la comparem amb l’any anterior a l’última dada disponible (2010 davant 
de 2009), podem observar que Catalunya, el 2009, supera la mitjana espa-
nyola en poc més d’1 punt, i s’erigeix com la segona regió amb una TEA 
més elevada, darrere de les Balears i per davant d’Andalusia. El 2010, la 
davallada de totes les regions resulta signifi cativa i generalitzada. Només 
Astúries, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Ceuta i, sobretot, Melilla, te-
nen un balanç positiu respecte a 2009. La TEA catalana disminueix fi ns 
a poc més d’un 4%, per sota de la mitjana espanyola, d’un 4,3% (GEM, 
2010a: 70). Respecte a TEA per a la població adulta, i segons l’Informe 
del GEM per a Catalunya, el 2010, la TEA catalana va ser d’un 5,04%, per 

5 La TEA fa referència als emprenedors en fase inicial en contraposició amb els empresaris 
consolidats, i inclou els empresaris naixents, empresaris novells i empresaris júnior.
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sobre de la TEA espanyola, que va ser d’un 3,55%, dada que mostra el 
dinamisme del teixit empresarial català.

Figura 5: Distribució regional de l’activitat emprenedora. 
Espanya. 2009 i 2010

Font: GEM, 2010b.

Figura 6: Evolució de la distribució de la participació masculina 
i femenina en la activitat emprenedora total. Espanya. 2000-2010

Font: GEM, 2010b.

Si ens fi xem en la composició per sexe de l’activitat emprenedora en 
l’àmbit espanyol, tal com apareix en la Figura 6, podem observar com els 
homes, any rere any, suposen el gruix de les iniciatives en fase emprene-
dora. Des de 2000 fi ns a 2010, la relació entre emprenedors i emprenedo-
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res sempre ha estat al voltant del 65-35, exceptuant el període de 2002 a 
2004, en què la relació va arribar a un 70-30. Aquestes dades confi rmen la 
presència més gran d’homes també a la direcció i gestió d’empreses no 
consolidades o en fase inicial. El 2010 la proporció de dones emprenedo-
res és d’un 36,4% enfront d’un 63,6% d’homes emprenedors.

Si observem l’evolució de la TEA per sexes, podem confi rmar la dife-
rència constant entre emprenedors i emprenedores. La Figura 7 ens mos-
tra com la TEA masculina, any rere any, és superior a la TEA femenina. La 
diferència mitjana en aquest període és d’un 3,27% en favor dels homes 
emprenedors. Durant aquest període, aquestes diferències han oscil·lat 
des d’un mínim d’un 1,7% el 2001 fi ns a un màxim d’un 5,4% el 2003. El 
2010 la diferència entre la TEA masculina i la TEA femenina és d’un 2,2%. 
D’altra banda, la TEA masculina, el 2010 arriba a un 5,4% (poc més d’1 
punt per sobre de la TEA espanyola), mentre que la TEA femenina es que-
da en un 3,2%, i, per tant, per sota de la mitjana espanyola.

Figura 7: Evolució de les taxes d’activitat emprenedora 
masculina i femenina. Espanya. 2000-2010

Font: GEM, 2010b.

Si mirem la composició de gènere de l’emprenedoria per a Catalunya, 
les dades no varien en excés. El 2010 el percentatge de dones emprenedo-
res en fase inicial era d’un 34,7% davant d’un 64,2% d’homes. Aquests 
percentatges segueixen la tendència de la composició dels emprenedors 
en l’àmbit espanyol. Si observem la sèrie temporal, veiem fl uctuacions 
però que mantenen la tendència d’una presència masculina més gran en 



72

Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez

els emprenedors en fase inicial. Si comparem aquests percentatges entre 
homes i dones per a cada tipus d’empresari, podem observar que no hi ha 
diferències signifi catives entre la tipologia d’empresari. O, dit d’una altra 
forma, la tendència d’una presència masculina més gran es manté gairebé 
constant independentment de la tipologia d’empresari.

Taula 11: Distribució per sexes en les diferents etapes 
del procés emprenedor. Catalunya. 2010

* Valors expressats en percentetges sobre cada tipus d’emprenedor i cada any.

Font: GEM, 2010a.

De fet, si observem la fi gura, podem veure una tendència inversa en-
tre homes i dones, tant per a emprenedors en fase inicial com per a empre-
saris consolidats. El 2008 es produeix un cert apropament dins aquestes 
tendències: emprenedors/es en fase inicial, d’una banda, i emprenedors/
es consolidats/des. El 2010 aquests dues fi gures empresarials tornen a 
distanciar-se. D’una altra banda, fent una anàlisi per a cada sexe de forma 
independent, observem que el 2010 es produeix una convergència interna 
entre els emprenedors en fase inicial i els emprenedors consolidats. És a 
dir, aquestes fi gures resulten coincidents tant per a homes, d’una banda, 
com per a dones, d’una altra banda, el 2010. Tal com observem a la fi gura, 
aquesta convergència s’ha produït en altres moments (2007 i 2008), però 
no de forma tan acusada com el 2010.
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Figura 8: Emprenedors en fase inicial i consolidats segons sexes. 
Catalunya. 2006-2010

Font: Elaboració pròpia a partir de GEM, 2010a.

La taula ens mostra les variacions percentuals per a homes i dones 
respecte a aquestes dues fi gures empresarials, els emprenedors en fase 
inicial i els empresaris consolidats, entre 2006 i 2010. A partir de les dades 
podem observar l’evolució de la fi gura d’empresaris consolidats: fi ns al 
2008 els homes pateixen una tendència negativa, al contrari que les dones 
empresàries. Aquesta tendència s’inverteix el 2009, i es torna a invertir 
el 2010. Per a la fi gura de l’emprenedor o emprenedora en fase inicial, la 
tendència resulta diferent. Fins al 2008, tant per a homes com per a do-
nes, s’observen fl uctuacions, i arriben a un descens dels emprenedors i un 
augment molt signifi catiu (21,2 %) de les emprenedores el 2008. A partir 
d’aquest any, es confi rmen dues tendències. Per als homes emprenedors, 
es produeix un augment d’aquest en els dos anys següents (2009 i 2010), 
mentre que les dones emprenedores pateixen un descens en aquests ma-
teixos anys. Aquestes dades ens indiquen com, durant el període de crisi, 
han estat les dones les que s’han vist més afectades per aquest context 
d’incertesa i difi cultats econòmiques.



74

Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez

Taula 12: Emprenedors en fase inicial i consolidats segons sexes. 
Catalunya. Variacions. 2007-2010

2007* 2008 2009 2010
Emprenedor 
en fase inicial

Homes 4,3 -12,1 4,5 11,6

Dones -6,7 21,2 -5,7 -16,4

Empresari consolidat Homes -9,8 -9,0 19,2 -10,2

Dones 26,8 17,3 -28,8 25,6

*Variació respecte al 2006.

Font: Elaboració pròpia a partir de GEM, 2010a.

La fi gura ens mostra la composició de les diferents fi gures empre-
sarials el 2010 en funció del sexe. Podem observar la diferència entre ho-
mes i dones per a cadascuna de les fi gures. Les diferències entre homes i 
dones es mantenen similars per les diferents categories a excepció de la 
fi gura de l’emprenedor/a potencial, és a dir, l’individu que ha manifestat 
la seva intenció de crear una empresa abans de 2013. Les diferències més 
elevades entre homes i dones es produeixen en les fi gures d’empresari 
novell, és a dir, aquell individu l’empresa del qual té menys de 18 mesos 
d’activitat en el mercat (amb un 36,4 de diferència) i empresari júnior, és 
a dir, l’individu l’empresa del qual va ser creada entre 2007 i 2008 (amb 
un 34,2 de diferència), seguit de la fi gura de l’emprenedor en fase inicial o 
nou emprenedor, és a dir, l’individu que ha iniciat una empresa que porta 
menys de 42 mesos de vida (amb un 30,6). Aquestes dues fi gures (junt 
amb l’emprenedor naixent) conformen el conjunt d’emprenedors en fase 
inicial i ens indiquen la feblesa de les dones, com a col·lectiu, per poder 
engegar un negoci, davant dels seus homòlegs masculins.

D’altra banda, resulta interessant destacar el que afi rma l’Informe 
GEM per a Catalunya respecte a la velocitat desigual a l’hora d’entrar 
en el procés emprenedor de manera activa. A partir d’una anàlisi dels 
períodes de les fi gures dels emprenedors potencials enfront de la resta de 
fi gures empresarials (empresaris novells i júnior, així com els nous empre-
nedors), es conclou que els homes mostren una velocitat d’entrada dins 
el procés empresarial més gran que les seves homòlogues femenines. En 
altres paraules, els homes emprenedors tarden menys a iniciar i consoli-
dar el seu negoci que les dones emprenedores. Entre els possibles factors 
que s’addueixen a l’informe, destaca la possibilitat de «certes restriccions 
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que les dones han d’atacar abans d’involucrar-se de manera activa en ac-
tivitats emprenedores, per exemple, la necessitat de conciliar de manera 
efi cient la vida familiar i l’activitat empresarial» (GEM, 2010a: 48-49).

Figura 9: Confi guració per sexes del procés emprenedor. Catalunya. 2010

Font: GEM, 2010a.

Taula 13: Nivell tecnològic de l’empresariat català. 2010

Emprenedor 
naixent

Empresari 
novell

Empresari 
júnior

Nou 
emprenedor

Emprenedor 
en fase inicial

Empresari 
consolidat

2010

Baix 81,2 82,1 92,1 88,6 85,1 88,9

Mitjà 16,8 17,9 7,9 11,4 14 10,1

Alt 2 0 0 0 0,9 1

2009

Baix 97,4 97,5 92,6 95 96,2 95,4

Mitjà 2,6 2,5 7,4 5 3,8 4,6

Alt 0 0 0 0 0 0
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Emprenedor 
naixent

Empresari 
novell

Empresari 
júnior

Nou 
emprenedor

Emprenedor 
en fase inicial

Empresari 
consolidat

2008

Baix 91,2 88 89,3 87,5 89,5 94

Mitjà 3,9 6,6 6,6 7 5,3 5,1

Alt 4,9 5,4 4,1 5,5 5,2 0,9

2007

Baix 96,3 95,7 80 92,9 94 93,2

Mitjà 2,4 2,9 20 6 4,4 3,7

Alt 1,2 1,4 0 1,2 1,6 3,1

2006

Baix 97,3 87,2 86,5 86,6 91,7 91,8

Mitjà 1,1 2,7 3,8 3,5 2,3 3,3

Alt 1,6 10,1 9,6 10 6 4,9

* Valors expressats en percentatges per a cada tipus d’emprenedor i cada any.

Font: GEM, 2010a.

Taula 14: Nivell d’innovació del producte entre l’empresariat català. 2010

Emprenedor 
naixent

Empresari 
novell

Empresari 
júnior

Nou 
emprenedor

Emprenedor 
en fase inicial

Empresari 
consolidat

2010

Completament 
innovadora 9,8 0 10,5 7 8,3 7,8

Mitjanament 
innovadora 23,5 10.3 18,4 15,8 19,4 7,6

No innovadora 66,7 89.7 71,1 77,2 72,2 84,6

2009

Completament 
innovadora 12,7 21,3 10,4 16,5 14,6 10,6

Mitjanament 
innovadora 17,5 13,8 11,9 12,7 15,1 6,5

No innovadora 69,8 65 77,6 70,8 70,3 82,9



77

Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya

Emprenedor 
naixent

Empresari 
novell

Empresari 
júnior

Nou 
emprenedor

Emprenedor 
en fase inicial

Empresari 
consolidat

2008

Completament 
innovadora 10,7 32,5 17 28,3 18,9 7,1

Mitjanament 
innovadora 30,8 13,3 27,7 16,5 24,2 22,4

No innovadora 58,5 54,2 55,3 55,2 56,9 70,5

2007

Completament 
innovadora 25,3 15,7 18,8 15,3 20,3 12,4

Mitjanament 
innovadora 25,3 24,3 12,5 22,4 23,7 23,9

No innovadora 49,4 60 68,8 62,4 56 63,7

2006

Completament 
innovadora 16,4 20,4 3,8 16,4 16,4 8,6

Mitjanament 
innovadora 28,4 28,6 21,2 26,4 27,3 24,1

No innovadora 55,2 51 75 57,2 56,3 67,3

* Valors expressats en percentatges per a cada tipus d’emprenedor i cada any.

Font: GEM, 2010a.

4.3 Gènere i ciència

Un aspecte important que hem de tractar en aquest apartat és la carac-
terització del context universitari i de la recerca, un context que apareix 
clarament vinculat a la creació i emergència d’empreses de transferència 
de coneixement i de base tecnològica com són les empreses derivades. 
En aquest sentit, cal remarcar la lenta però progressiva «feminització» de 
l’alumnat universitari, tant a Europa com a Espanya. 
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Taula 15: Presència de dones matriculades a l’ensenyament superior. 
Percentatges. 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

UE-27 53,9 54,4 54,5 54,8 54,9 55,1 55,2 55,4

Espanya 52,5 53,1 53,1 53,8 53,7 53,9 54 54

Font: Eurostat, INE, Estadística d’Ensenyament Universitari.

Però aquesta presència progressiva més gran de dones en l’alumnat 
universitari no es tradueix en un augment de la proporció de dones en les 
categories de professorat i altres fi gures investigadores. Tal com apreciem 
a la següent fi gura, les fi gures de personal investigador i ajudant doctor 
són les úniques categories en què homes i dones aconsegueixen una certa 
paritat. A la resta de categories, els homes hi tenen més presència signifi -
cativa sobretot, a mesura que pugem en la jerarquia de professorat. Així, 
les fi gures de professor titular, catedràtic d’universitat i professor emèrit 
són les categories en què la diferència entre homes i dones és més gran. 
On trobem més paritat entre homes i dones és en les fi gures de perso-
nal investigador, ajudant doctor i contractat doctor i ajudant; fi gures que, 
en primer lloc, es troben a la part «baixa» de la jerarquia de professorat 
(sobretot, per al personal investigador, el professorat ajudant i ajudant 
doctor) i, en segon lloc, suposen fi gures de relativa nova creació (com són 
les fi gures d’ajudant doctor i contractat doctor). Aquests resultats mos-
tren dues conclusions. D’una banda, la confi guració de la universitat com 
una estructura tradicional signifi cativament masculinitzada (sobretot, en 
les seves categories més elevades i que, per tant, suposa nivells de poder 
més elevat dins l’estructura universitària). D’altra banda, la progressiva 
introducció de les dones dins les categories de professorat. És a dir, la pre-
sència més gran de dones en l’alumnat universitari es tradueix lentament 
però progressivament en una presència més gran de dones en el professo-
rat, tot i que amb certes difi cultats per promocionar-se internament.
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Figura 10: Distribució per sexes del professorat a Espanya 
(curs 2009-2010)

Font: INE, Estadística de l’Ensenyament Universitari.

La fi gura següent mostra la lenta promoció de les dones en les cate-
gories més elevades i consolidades del professorat universitari espanyol. 
Els resultats mostren com, en deu anys, la presència de dones ha augmen-
tat en 4 punts (del 33,1% el 1999 al 37,6% el 2009). Mentre que el 2009, a 
les ajudanties les dones han augmentat la seva presència en 2 punts, a les 
titularitats augmenten fi ns a 3 punts respecte al 1999. L’augment, en can-
vi, per a les càtedres només assoleix 1,5 punts (del 15,1% al 16,6%). En les 
ajudanties, la presència de dones no varia en excés en funció de si parlem 
d’ajudant, d’ajudants doctores o de contractades doctores.
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Figura 11: Percentatge de dones sobre professorat.1 Espanya. 1999 i 2009

1 Càtedres: catedràtic/a d’universitat; titularitats: titular d’universi-
tat; ajudanties: ajudant.
*Inclou ajudant, ajudant doctor/a i contractat/da doctor/a.
Font: INE, Estadística de l’Ensenyament Universitari.

Aquesta evolució desigual d’homes i dones té el seu punt d’infl exió 
en el moment immediatament posterior a la fi nalització de la tesi docto-
ral. Tal com podem observar en la fi gura següent, la presència de dones 
és superior als homes en els estudis de grau. Posteriorment, als estudis de 
doctorat, tant homes com dones s’equiparen fi ns al moment d’acabar la 
tesi i ser doctors. Posteriorment, com a professors i professores, els homes 
es distancien de les dones, i arriben a la màxima diferència entre ells en la 
categoria de càtedres universitàries (un 83,4% de catedràtics enfront d’un 
16,6% de dones catedràtiques en el curs 2009-2010).

El personal investigador es distribueix entre l’Administració pública, 
les universitats i les empreses privades (Taula 16). El gruix d’aquest per-
sonal es distribueix entre les universitats i les empreses privades. El 2008 
Catalunya assolia uns nivells inferiors d’investigadors tant a les univer-
sitats com a les empreses privades respecte a la Unió Europea dels 27. En 
aquest sentit, tant Catalunya com Espanya tenen una presència més grans 
d’investigadors a l’Administració pública respecte a la mitjana europea 
(un 18,8% i un 17,2%, respectivament, respecte al 12,5% de la mitjana eu-
ropea). Però, Catalunya té un percentatge més gran d’investigadors a les 
empreses privades que Espanya (un 41,1% davant del 35,4% de la mitjana 
espanyola), la qual cosa indica la relativa aposta més gran per la investi-
gació del teixit empresarial català, tot i no arribar als nivells europeus.
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Figura 12: Distribució d’homes i dones al llarg de la carrera acadèmica. 
Espanya Curs 2009-2010

*Inclou llicenciats, diplomats i enginyeries
** Només personal d’universitats públiques
Font: INE, Estadística de l’Ensenyament Universitari.

Taula 16: Nombre d’investigadors per sector. Espanya. 2008

 Administració Ensenyament superior Empreses

UE 27 12,5 40,5 45,9

UE 15 10,8 39,3 48,6

España 17,2 47,1 35,4

Catalunya 18,8 40,1 41,1

Font: Elaboració pròpia a partir d’Eurostat, INE (Estadística sobre activitats 
d’I+D) i Idescat.

En aquest col·lectiu, les dones, en canvi, assoleixen uns nivells supe-
riors, any rere any, en l’àmbit espanyol respecte a la mitjana europea dels 
27. En tots els àmbits (administració, empreses i universitats) les dones en 
tenen una presència més gran que la mitjana de la Unió Europea dels 27. 
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Taula 17: Dones investigadores en EJC1 per període i sector. 
Espanya. 2000-2007

(Percentatges) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE 27  
Total 27 28 28 27 28 28 29 29
Empreses 18 18 18 18 18 18 18 19
Administració pública 34 34 35 35 36 37 37 37
Ensenyament superior 35 38 37 36 35 37 37 38
Espanya  
Total .. 35 36 37 37 38 38 38
Empreses .. 19 26 27 27 27 28 29
Administració pública 38 43 45 46 47 48 47 47
Ensenyament superior 39 39 38 39 40 40 41 41

1Equivalència a jornada completa.

Font: Eurostat, INE, Estadística sobre activitats d’I+D.

En tots els sectors esmentats, les dones han assolit una tendència po-
sitiva als darrers deu anys. Dins aquest període, el sector en què més han 
augmentat ha estat en el sector privat.

Figura 13: Percentatge de dones investigadores EJC1 per sector. 
Espanya. 2001-2010

1Equivalència a jornada completa.

Font: INE, Estadística sobre activitats d’I+D.
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4.4 La transferència de coneixement a Espanya i a Catalunya 

Espanya no s’ha caracteritzat per ser un país amb una elevada inversió 
en R+D. Amb dades de l’última dècada (2003-2009), la seva inversió sem-
pre ha oscil·lat aproximadament 1 punt per sota de la mitjana dels països 
membres de l’OCDE i poc menys d’1 punt per sota de la mitjana dels 
països de la Unió Europea dels 27, lluny d’altres països comunitaris com 
Alemanya o França, i amb nivells similars a altres països comunitaris com 
Itàlia. Catalunya tampoc no s’apropa al nivell d’inversió de la mitjana 
dels països de l’OCDE, tot i que té un nivell lleugerament superior a la 
mitjana espanyola. Durant aquest període, la despesa en R+D respecte al 
PIB ha fl uctuat de forma diversa en funció dels diferents països. Alguns, 
com Israel o Suècia, per exemple, han vist augmentar i disminuir la seva 
despesa en R+D. Podem observar que aquesta fl uctuació s’ha donat en 
molts països. Però, no és el cas ni de Catalunya ni d’Espanya. Tot i que 
parteixen de nivells de despesa diferents (1,27% i 1,05% respectivament), 
ambdós casos han tingut una evolució positiva i constant entre 2003 i 2009 
(i han arribat fi ns al 1,68% i 1,38% respectivament).

Taula 18: Despesa en R+D respecte al PIB (percentatges). 2003-2009

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Israel 4,33 4,25 4,41 4,42 4,77 4,66 4,27
Finlàndia 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,72 3,96
Suècia 3,8 3,58 3,56 3,68 3,4 3,7 3,62
Japó 3,2 3,17 3,32 3,4 3,44 3,44
Corea del Sud 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21 3,36
Islàndia 2,82 2,77 2,99 2,68 2,65 3,1
Dinamarca 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,87 3,02
Suïssa 2,9 3
Alemanya 2,52 2,49 2,49 2,53 2,53 2,68 2,82
Estats Units 2,6 2,53 2,56 2,6 2,65 2,77
Àustria 2,26 2,26 2,45 2,46 2,52 2,67 2,75
Mitjana OCDE 2,21 2,18 2,21 2,24 2,28 2,34  
França 2,17 2,15 2,1 2,1 2,07 2,11 2,21
UE-27 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,92 2,01
Bèlgica 1,88 1,86 1,83 1,86 1,9 1,96 1,96
Canadà 2,04 2,07 2,05 1,97 1,9 1,84 1,95
Regne Unit 1,75 1,68 1,73 1,75 1,78 1,77 1,87
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eslovènia 1,27 1,4 1,44 1,56 1,45 1,65 1,86
Països Baixos 1,92 1,93 1,9 1,88 1,81 1,76 1,84
Noruega 1,71 1,59 1,52 1,52 1,65 1,64 1,8
Irlanda 1,17 1,23 1,25 1,25 1,29 1,45 1,77
Catalunya 1,27 1,33 1,35 1,42 1,48 1,62 1,68
Luxemburg 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,51 1,68
Portugal 0,71 0,75 0,78 0,99 1,17 1,5 1,66
República Txeca 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 1,53
Xina 1,13 1,23 1,32 1,39 1,4 1,47
Estònia 0,77 0,85 0,93 1,13 1,1 1,29 1,42
Espanya 1,05 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,38
Itàlia 1,11 1,1 1,09 1,13 1,18 1,23 1,27
Rússia 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,24
Hongria 0,93 0,87 0,95 1 0,97 1 1,15
Brasil 0,96 0,90 0,97 1,00 1,10 1,13 1,13
Turquia 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,72 0,85
Polònia 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,68
Grècia 0,57 0,55 0,59 0,58 0,58
Eslovàquia 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48

Font: Eurostat i ACUP 2011.

La fi gura següent ens mostra amb detall l’evolució entre 2003 i 2009 
de l’evolució de la despesa en R+D respecte al PIB per a Catalunya, Es-
panya i la Unió Europea dels 27. En primer lloc, i tal com ja hem apuntat 
en la taula anterior, observem la inversió més gran en R+D dels països 
membres de la Unió Europea dels 27 en mitjana. En segon lloc, cal veure 
la lleugera inversió més gran de Catalunya respecte a Espanya. En tercer 
lloc, també podem observar l’evolució d’aquesta despesa en el període 
considerat. Així, observem una diferència signifi cativa entre la variació 
percentual d’Espanya i Catalunya respecte a la Unió Europea dels 27. 
Aquests han augmentat un 8,1% entre els anys considerats. En canvi, Es-
panya i Catalunya han vist augmentada la seva despesa entre 2003 i 2009 
en més d’un 30% (31,4% i 32,3%, respectivament). Aquest augment consi-
derable respecte a la Unió Europea dels 27 es compren tenint en compte 
les diferències signifi catives el 2003 entre aquests i Espanya i Catalunya. 
Si el 2003 la variació percentual entre Espanya i Catalunya respecte a la 
Unió Europea dels 27 era d’un -43,6% i d’un -31,7%; el 2009, les diferènci-
es s’han reduït a un -31,3% i un -16,4%, respectivament.
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Figura 14: Despesa en R+D respecte al PIB. 
UE-27, Espanya i Catalunya. 2003-2009

Font: Elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

La taula següent ens mostra els percentatges de despesa en R+D res-
pecte al PIB per part de les empreses espanyoles i europees. Podem veure 
que la despesa per part de les empreses espanyoles s’allunya de la despe-
sa mitjana dels països de la Unió Europea dels 27, tot i que les diferències 
han disminuït entre 2001 i 2008. Mentre que a les empreses dels països de 
la Unió Europea dels 27 s’ha mantingut relativament constant, a Espanya 
ha augmentat lleugerament, i s’ha escurçat la diferència.

Taula 19: Percentatge de R+D en empreses respecte al PIB. 
UE-27 i Espanya. 2001-2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Espanya 0,48 0,54 0,57 0,58 0,6 0,67 0,71 0,74

UE 27 1,21 1,2 1,19 1,16 1,15 1,18 1,19 1,21

Font: Eurostat i INE, Estadística de R+D.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en l’àmbit 
estatal la comunitat autònoma que inverteix una despesa més gran en ter-
mes d’innovació és la comunitat de Madrid. Segons l’informe de l’ACUP, 
el 2009 la despesa en innovació de la comunitat de Madrid suposa un 
3,61% del PIB i concentra el 16% de les empreses d’innovació i el 39% de 
les despeses. Catalunya supera la comunitat de Madrid en nombre d’em-
preses innovadores amb un 23%, però es queda per sota en la despesa 



86

Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez

total en innovació amb un 20% del total. Segons l’informe ACUP, aquestes 
diferències es poden derivar de la presència més gran de petites i mitjanes 
empreses a l’estructura empresarial catalana davant de les grans empre-
ses d’innovació que es concentren a Madrid. Com es pot veure a la fi gura 
15, Catalunya té el 22% de les empreses innovadores amb menys de 250 
treballadors davant del 17% de Madrid. En canvi, mentre que Catalunya 
té el 18% de les empreses amb més de 250 treballadors, Madrid s’allunya 
fi ns al 53% de les empreses innovadores. 

Aquesta característica del teixit de les empreses innovadores catala-
nes condiciona l’emergència de petites empreses derivades i, segurament, 
una sèrie d’estratègies empresarials diferents davant d’un mercat domi-
nat per grans empreses com és el que cas de la comunitat de Madrid. Tot 
i això, davant del mercat internacional, com podem observar en la Figura 
1, Catalunya apareix en una posició per sobre d’altres països del nostre 
entorn com el cas d’Itàlia, Portugal o Grècia, entre d’altres. 

Figura 15: Empreses innovadores i volum de despeses. 2009

Font: ACUP 2011.

Aquesta preponderància de petita i microempresa dins el teixit em-
presarial català (sobretot quan parlem d’empreses de base tecnològica) es 
confi rma a la memòria de 2010 de la Xarxa de Parcs Científi cs i Tecnolò-
gics de Catalunya (XPCAT). Tal com mostra la fi gura següent, el 2010, el 
55% de les empreses ubicades als parcs científi cs i tecnològics de Catalu-
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nya són microempreses, seguides d’un 26% d’empreses petites. Dit d’una 
altra forma, 8 de cada 10 empreses ubicades als parcs científi cs i tecnolò-
gics catalans són petites empreses o microempreses.

Figura 16: Empreses als PCT segons grandària. Catalunya. 2010

Font: XPCAT 2010.

Això explica, en part, la complexa xarxa de parcs científi cs i tecnolò-
gics que té Catalunya i que podem veure en la fi gura següent. Actualment 
l’XPCAT consta de 24 parcs membres amb un creixement exponencial 
des de 1984 amb la creació del primer parc (PTV) fi ns avui. La pràctica 
totalitat d’empreses de base tecnològica, incloent empreses derivades i 
empreses emergents, estan ubicades en alguns d’aquests parcs científi cs 
i tecnològics. 

Els principals sectors que s’ubiquen als parcs científi cs i tecnològics 
segueixen l’esquema de les empreses empreses derivades estudiades (Fi-
gura 18). El sector més present és el de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), telecomunicació i media. Un 54,17% dels parcs tenen 
el sector de les TIC entre les seves àrees, seguit del sector de les tecnolo-
gies mediambientals, en un 50% dels parcs; biotecnologia i ciències de la 
vida, en un 37,5% dels parcs; agroalimentació i tecnologia dels materials, 
en un 29,17% dels parcs.
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Figura 17: Distribució dels PCT de l’XPCAT. Catalunya. 2010

Font: XPCAT 2010.
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Figura 18: Principals sectors als PCT de l’XPCAT. Catalunya. 2010

Font: XPCAT 2010.

4.5 Empreses de base tecnològica a Espanya i a Catalunya

Segons l’informe de la RedOtri d’universitats, l’evolució de la creació 
d’empreses de base tecnològica (inclou empreses derivades i empreses 
emergents) per part de les universitats de l’Estat espanyol, ha tingut re-
sultats diversos. Com podem observar a la Figura 19 des del 2000 fi ns 
al 2006 es va produir una evolució positiva, i va arribar a 143 empreses 
creades el 2006. Posteriorment, fi ns al 2009 (dades disponibles), l’evolució 
ha estat diversa. La creació d’empreses de base tecnològica va patir una 
davallada fi ns al 2008, i es va arribar al nombre de 100 empreses creades 
durant aquest any. El 2009 (últim any disponible), el nombre d’empreses 
va augmentar fi ns a les 118 empreses; quantitat que s’allunya encara dels 
nivells d’emprenedoria del 2006. 
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Figura 19: Evolució de la creació d’empreses de base tecnològica* 
per les universitats espanyoles. Espanya. 2000-2009

*Inclou empreses derivades i empreses emergents.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Informes RedOtri 2002-2010.

Taula 20: Evolució de la creació d’empreses derivades. 
Espanya. 2000-2009

Any de creació Nombre d’empreses de base tecnològica 
creades* (nombres absoluts)

2000 18

2001 39

2002 65

2003 87

2004 90

2005 88

2006 143

2007 120

2008 100

2009 118

*Inclou empreses derivades i empreses emergents.
Font: Elaboració pròpia a partir d’Informes RedOtri 2002-2010.
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Segons la RedOtri i l’informe de l’ACUP, les universitats públiques 
catalanes van crear, el 2008, 21 empreses derivades. Aquest nombre suposa 
el 22% de les empreses creades a tot l’Estat. El total d’ingressos va arribar 
també a un 22% de tot l’Estat. Aquestes dades evidencien la importància 
del sector R+D i, més específi cament, de la creació d’empreses de transfe-
rència de coneixement a Catalunya, cosa que confi rma les dades superiors 
en despesa en R+D a Catalunya respecte a la mitjana espanyola.

Taula 21: Empreses derivades en universitats públiques. 
Catalunya i Espanya. 2009

Universitats 
de Catalunya

Universitats 
d’Espanya

Universitats 
Catalunya 

Universitats 
Espanya (%)

Nombre d’empreses derivades creades en l’any 21 94 22%

Total ingressos (M€) 125,33 563,87 22%

Import contractes R+D i consultoria (M€) 68,74 407,5 17%

Import projectes de fi nançament públic de 
col·laboració amb empreses (M€) 43,57 131,08 33%

Import facturat per prestacions de servei (M€) 12,7 22,7 56%

Ingressos per llicències (M€) 0,33 2,59 13%

Font: ACUP 2011 a partir de la RedOtri 2009.
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5. Empreses derivades universitàries i gènere 
a Catalunya: anàlisi de dades

L’anàlisi de les dades recollides mitjançant l’enquesta realitzada a les em-
preses derivades de Catalunya ens permet obtenir una visió general del 
perfi l tant de les empreses com dels seus responsables. Les dades recolli-
des a partir de l’enquesta ens permeten parlar de factors diversos com ara 
el tipus de fi nançament inicial en el moment de la creació de la iniciativa, 
l’àmbit d’activitat, el nombre de treballadors, etc. Però, a més, des del punt 
de vista dels seus responsables, l’enquesta aporta certa informació sobre 
el perfi l dels emprenedors i emprenedores. Així, a partir de les dades re-
collides per l’enquesta, podem estudiar factors com els motius per crear 
la seva iniciativa empresarial, valoracions sobre la seva situació actual, 
valoracions sobre les entitats tant en el moment inicial de creació com en 
el manteniment i consolidació posterior de l’empresa, les condicions i es-
tratègies que els responsables consideren adequades per dur a terme amb 
èxit el seu negoci, etc. També, podem estudiar les condicions familiars 
d’aquests responsables o aquestes responsables i que ens permeten poder 
relacionar l’esfera del treball productiu amb el treball reproductiu. Tots 
aquests elements es poden estudiar sota el prisma de la variable gènere 
per tal d’esbrinar possibles diferències signifi catives entre emprenedors 
i emprenedores. Respecte al funcionament de la pròpia empresa, s’ha de 
tenir en compte que resulta molt complex aïllar el factor gènere respecte 
a altres factors que també determinen les estratègies i posicions de les 
iniciatives estudiades. Així, podem trobar elements que distorsionen, en 
certa mesura, la situació inicial i actual de les empreses estudiades: l’àm-
bit d’activitat amb el seu corresponent mercat i nivell de competitivitat, 
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el tipus de producte o servei que es realitza des de l’empresa (dimensió 
no estudiada en aquesta investigació), el nivell de competència associat a 
aquest producte o servei facilitat per l’empresa, l’existència de possibles 
nínxols de mercat que faciliten la consolidació d’una empresa. Per aques-
ta raó, s’han de prendre amb molta precaució possibles relacions entre la 
situació de l’empresa i persona responsable.

Les dades analitzades a partir de l’enquesta evidencien que no hi 
ha grans diferències entre homes emprenedors i dones emprenedores pel 
que fa a l’adopció d’unes o altres estratègies empresarials o diferències en 
l’activitat professional, la qual cosa rebutja, en part, la «hipòtesi del perfi l 
femení», que afi rma que hi ha diferències respecte a la gestió de l’activi-
tat professional per qüestions de gènere. On sí que trobem diferències 
signifi catives és respecte a la relació entre l’esfera productiva i l’esfera 
reproductiva, depenent de si parlem d’homes emprenedors o de dones 
emprenedores; qüestió que confi rma les teories sobre la desigual divisió 
sexual del treball, tant si parlem de treball per compte aliè com de treball 
per compte propi.

5.1 Perfi l d’empreses derivades

La distribució de les empreses enquestades segons àmbit d’activitat es 
mostra a la Taula 22. El principals àmbits d’activitat de les empreses en-
questades pràcticament coincideixen amb els principals sectors ubicats 
als parcs científi cs i tecnològics de la Xarxa de Parcs Científi cs de Cata-
lunya (XPCAT) que s’apunten a l’apartat anterior. Així, el sector de la bi-
otecnologia i ciències de la vida suposa l’àmbit majoritari amb un 35% 
de les empreses enquestades. En segon lloc, el sector de les TIC, teleco-
municacions i media, juntament amb el sector d’informàtica i programari 
suposa el 27,5% de les empreses. En tercer lloc, el sector de les tecnologies 
mediambientals suposa el 12,5% de les empreses.
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Taula 22 : Àmbit d’activitat (empreses enquestades)

Àmbit d’activitat Percentatge d’empreses

Biotecnologia i ciències de la vida 35,0

Informàtica, programari 20,0

Tecnologies mediambientals 12,5

TIC, telecomunicacions, media 7,5

Nanobienginyeria, nanotecnologia 7,5

Disseny i serveis d’enginyeria 5,0

Tecnologia de l’energia 5,0

Tecnologia dels materials 5,0

Altres 2,5

Total 100

*Empreses enquestades.

Font: Elaboració pròpia.

La mitjana d’edat de totes les empreses empreses derivades a Ca-
talunya és de 5,71 anys. D’aquestes, més de la meitat (un 56,4%) tenen 5 
anys o menys, mentre que el 29,2% tenen entre 6 i 10 anys. També trobem 
un 14,6% d’empreses més consolidades amb una antiguitat de més de 10 
anys, una dada que resulta interessant, ja que una antiguitat elevada es 
tradueix, en molts casos, ja no en la no supervivència de l’empresa, sinó 
en la seva dilució a partir de l’absorció d’aquesta per altres empreses amb 
més capital. En qualsevol cas, aquestes dades mostren la «joventut» de les 
empreses de transferència tecnològica a Catalunya.

Taula 23: Edat de les empreses 

Nombres absoluts Percentatge d’empreses

Menys de 2 anys 13 13,5

De 2 a 5 anys 41 42,7

De 6 a 10 anys 28 29,2

Més de 10 anys 14 14,6

Total 96* 100

*Tots els casos (103 empreses). Es desconeix l’any de naixement de 7 empreses.
Font: Elaboració pròpia.



96

Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez

La proporció d’empreses dirigides per dones o, millor dit, la proporció 
d’empreses en què un dels responsables o coresponsables és una dona re-
sulta molt baixa. Segons el nombre d’empreses derivades universitàries ac-
tives a tot Catalunya, 1 de cada 10 empreses està dirigida per una dona (un 
10,7%). Les empreses dirigides per homes arriben fi ns a un 89,3%. Aquestes 
diferències són més acusades que les dades sobre direcció d’empreses entre 
homes i dones. Segons l’EPA, al quart trimestre de 2010 i per a Catalunya, 
el 28,7% dels empresaris eren dones davant del 71,3 dels homes. 

Taula 24: Empreses derivades per sexes a Catalunya

Nombres absoluts Percentatges

Empreses dirigides per homes 92 89,3

Empreses dirigides per dones 11 10,7

Total empreses 103 100

Font: Elaboració pròpia.

La presència de dones empleades en les empreses estudiades també 
resulta relativament baixa. La proporció de dones empleades en empreses 
derivades és d’un 29,78% de mitjana. En canvi, la presència de dones em-
pleades varia signifi cativament si diferenciem entre empreses dirigides 
per homes i dones. La mitjana de dones empleades per a empreses dirigi-
des per homes és d’un 25,16%, mentre que per a empreses dirigides per 
dones, la presència d’aquestes augmenta fi ns a un 55,20% de mitjana.

Figura 20: Proporció de dones empleades (mitjanes)

Font: Elaboració pròpia
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Respecte a les formes de fi nançament inicial6 de les empreses estudi-
ades, el 49,2% de les empreses han contestat que els estalvis propis han 
estat la seva forma de fi nançament a l’inici del seu negoci. D’altra banda, 
el 80% de les empreses han contestat, com una de les opcions, que els 
estalvis propis han estat una de les formes de fi nançament inicial. Els es-
talvis de familiars tenen menys pes en el fi nançament inicial. Els crèdits 
bancaris, amb o sense avals, suposen la segona principal font de fi nança-
ment amb un 22,5% dels casos per a totes les opcions disponibles. Aques-
tes dades corroboren el caràcter modest, almenys en la seva fase inicial, 
de les iniciatives empresarials com les empreses derivades. És a dir, estem 
davant d’empreses amb poca necessitat inicial d’inversió, poca inversió 
en capital humà i gran valor afegit a partir de la transferència i ús del co-
neixement adquirit en l’àmbit universitari.

Taula 25: Finançament inicial (dues opcions)

Finançament inicial Percentatge 
de respostes

Percentatge 
de casos

Estalvis propis 49,2 80,0

Estalvis de familiars 4,6 7,5

Estalvis d’amics 3,1 5,0

Crèdits bancaris sense avals 4,6 7,5

Crèdits bancaris amb avals personals 9,2 15,0

Proveïdors i clients 6,2 10,0

Societats de capital risc 9,2 15,0

Altres 13,8 22,5

Total 100,0 162,5

Font: Elaboració pròpia.

6 Aquesta pregunta es va formular amb format d’opció múltiple, de manera que cada 
empresa podia contestar més d’una resposta. Això permet que, en el moment de calcular 
el percentatge de cada opció de resposta, es pot donar la informació sobre el total de res-
postes obtingudes per cada categoria de la variable o bé sobre el total d’empreses (casos) 
que contesten l’enquesta. En la Taula 25 trobareu les dades corresponents a les dues in-
formacions.
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Si diferenciem en funció de la variable sexe, trobem certes diferències 
respecte a les fonts de fi nançament. La primera observació que s’ha de fer 
és que el 82,4% dels homes han contestat, en alguna de les dues opcions 
possibles, que una de les seves fonts de fi nançament van ser els estalvis 
propis. Aquest percentatge baixa fi ns al 66,7% per al cas de les dones. 
L’altre factor també que cal considerar és la presència més gran (amb un 
19,8%) per al cas dels homes de fons de fi nançament vinculades a crèdits 
bancaris (amb o sense avals) i amb inversions de societats de capital risc 
(amb un 17,6%), la qual cosa ens pot indicar dues qüestions. La primera, 
que aquest fi nançament estigui vinculat a una estratègia inicial més agres-
siva per part dels homes emprenedors respecte al seu negoci. La segona 
qüestió fa referència al tipus d’empresa, d’activitat i de mercat competitiu 
en què s’inicia el negoci empresarial. Per a les empreses dirigides per do-
nes, els crèdits bancaris amb avals o sense avals també suposen una font 
important de fi nançament inicial juntament amb els propis proveïdors i 
clients, ambdós amb un 33% de casos.

Taula 26: Finançament inicial (dues opcions) segons sexes

Finançament inicial
Percentatge de casos

Home Dona

Estalvis propis 82,4 66,7

Estalvis de familiars 8,8 0,0

Estalvis d’amics 5,9 0,0

Crèdits bancaris sense avals 8,8 0,0

Crèdits bancaris amb avals personals 11,8 33,3

Proveïdors i clients 5,9 33,3

Societats de capital risc 17,6 0,0

Altres 26,5 0,0

Els percentatges es basen en el nombre de casos.

Font: Elaboració pròpia.

Pel que fa a la pregunta sobre quines condicions consideren necessà-
ries per crear una empresa, els responsables de les empreses estudiades 
són unànimes en la seva resposta: 6 de cada 10 enquestats consideren que 
la iniciativa individual és la condició més important a l’hora de plantejar 
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una iniciativa empresarial d’aquesta mena. La resta de condicions aparei-
xen a molta distància; l’esperit de risc i la creativitat són les que destacari-
en per sobre de la resta de condicions.

Taula 27: Condicions necessàries per crear una empresa (percentatges)

Condicions de creació d’una empresa Percentatges

Iniciativa individual 59,0

Creativitat 10,3

Formació empresarial 7,7

Esperit de risc 12,8

Suport amical/familiar 5,1

Altres 5,1

Total 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Respecte a les estratègies que els emprenedors i emprenedores consi-
deren de més importància per fer més competitiva la seva empresa, des-
taquen un ventall d’estratègies vinculades a la cerca d’una posició pròpia, 
innovadora, diferenciada i adaptada al mercat de les empreses de trans-
ferència de coneixement. Així, 5 de cada 10 enquestats opten per aquest 
tipus d’estratègies (un 56,4% dels enquestats i enquestades). Destaquen 
iniciatives del tipus generar productes o serveis adequats a les necessitats 
actuals o que altres empreses no ofereixen, tots dos amb un 20,5%, o altres 
iniciatives com oferir productes o serveis diferenciats, amb un 15,4% o, 
fi ns i tot, desenvolupar nous processos innovadors, amb un 17,9%. En 
canvi, estratègies empresarials més tradicionals com és l’aplicació d’una 
política de preus baixos per intentar competir en un mercat de baixa qua-
litat o la localització de la pròpia empresa no tenen representació dins de 
les opcions escollides pels enquestats. Al contrari, l’aposta per la qualitat 
del producte o servei també té una presència important en les estratègi-
es dels emprenedors i emprenedores, amb un 10,3%. Aquest ventall de 
respostes resulta relativament coherent amb el sector d’activitat propi de 
les empreses empreses derivades de transferència de coneixement, amb 
un elevat valor afegit i on la innovació, la cerca de qualitat i la capacitat 
de generar productes o serveis diferenciats en funció del client resulten 
fonamentals.
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Taula 28: Principals estratègies per ser competitius (percentatges)

Estratègies competitives Percentatge

Oferir productes/serveis atractius i adequats a les necessitats 
actuals 20,5

Oferir productes/serveis que altres empreses no ofereixen 20,5
Desenvolupament de nous processos 17,9
Oferir productes/serveis diferenciats 15,4

Qualitat dels productes/serveis 10,3

Adaptació al client 7,7

Altres 5,0
Experiència tècnica o científi ca de la persona o de l’equip 
fundador 2,6

Total 100,0

Font: Elaboració pròpia.

5.2 Perfi ls d’emprenedors i emprenedores 

Les dades recollides a partir de l’enquesta ens permeten, a més, estudiar 
el perfi l dels responsables de les empreses derivades estudiades. Respecte 
a les motivacions inicials i les estratègies per fer competitiu el seu negoci, 
no trobem gaires diferències per sexes. Més diferències trobem respecte a 
les condicions per crear una empresa, així com la valoració que fan de les 
entitats o institucions i del seu nivell de satisfacció respecte a la seva situ-
ació actual i futura. On més diferències trobem és en el nivell de dedicació 
d’homes i dones emprenedors respecte a la seva llar i família.

Respecte a les raons i motivacions a l’hora de crear el seu negoci, el 
87,2% de les persones enquestades han contestat, en alguna de les dues 
opcions, que crear la seva empresa derivada era una oportunitat de ne-
goci futur. La següent raó amb sufi cient pes és la necessitat personal de 
canvi d’activitat: un 20,5% de les persones enquestades necessitaven un 
canvi respecte a la seva activitat anterior. La resta de motius queda molt 
lluny d’aquestes dues opcions esmentades.
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Taula 29: Motius inicials creació de l’empresa (dues opcions)

Motius inicials Percentatge 
de respostes

Percentatge 
de casos

Inviabilitat de l’anterior empresa 4,1 5,1
Venda de l’anterior empresa 4,1 5,1
Oportunitat de negoci futur 69,4 87,2
Finalització del contracte en l’anterior empresa 2,0 2,6
Necessitat personal de canvi d’activitat 16,3 20,5
Desitjava una ocupació més d’acord amb la meva 
titulació 4,1 5,1

Total 100,0 125,6

Font: Elaboració pròpia.

Respecte als motius inicials de la creació de la iniciativa, no es troben 
excessives diferències signifi catives en funció del sexe. En tots dos col-
lectius l’oportunitat de negoci i la necessitat de canvi suposen les dues 
motivacions principals per a la creació de la seva empresa. Quan hem 
preguntat als emprenedors i emprenedores per les seves raons, el 66,7% 
dels homes emprenedors han afi rmat que era una oportunitat de negoci 
futur, davant del 85,7% de les dones emprenedores. A continuació, 16,7 
dels emprenedors manifestaven una necessitat de canvi personal, davant 
del 14,3% de les dones emprenedores. En canvi, si atenem al nombre de 
casos, el 100% de dones han afi rmat, en una de les dues opcions, que la 
creació de la seva empresa suposava una oportunitat de negoci futur, da-
vant del 84,8% dels homes. 

Taula 30: Motius inicials creació de l’empresa (dues opcions) per sexes

Percentatge de respostes
Motius inicials Home Dona

Inviabilitat de l’anterior empresa 4,8 0
Venda de l’anterior empresa 4,8 0
Oportunitat de negoci futur 66,7 85,7

Finalització del contracte en l’anterior empresa 2,4 0

Necessitat personal de canvi d’activitat 16,7 14,3
Desitjava una ocupació més d’acord amb la meva 
titulació 4,8 0

Total 100 100

Els percentatges es basen en el nombre de respostes.
Font: Elaboració pròpia.
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Respecte a les condicions necessàries per crear una empresa, tro-
bem certes diferències entre emprenedors i emprenedores. Mentre que 
la majoria dels homes consideren la iniciativa individual com la condició 
principal per poder crear una empresa, les dones emprenedores diversi-
fi quen les seves respostes. Així, la creativitat és, segons elles, la condició 
principal (amb un 33,3%), seguida de la iniciativa individual, la formació 
empresarial i l’esperit de risc, tots amb un 16,7%.

Taula 31: Condicions per crear una empresa segons sexes (percentatges)

Condicions de creació d’una empresa Home Dona

Iniciativa individual 66,7 16,7

Creativitat 6,1 33,3
Formació empresarial 6,1 16,7
Esperit de risc 12,1 16,7
Suport amical/familiar 6,1 0
Altres 3,0 16,7

Total 100 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Quan els preguntem pel nivell de satisfacció de la seva situació actu-
al i futura, trobem certes diferències entre emprenedors i emprenedores. 
Mentre que els homes emprenedors es mostren més satisfets sobre la seva 
situació laboral actual, les dones emprenedores, en canvi, es mostren més 
satisfetes sobre la situació futura del seu negoci. Pràcticament 9 de cada 
10 homes es mostren molt o bastant satisfets amb la seva feina actual (un 
90,9%), davant del 83,4% de les dones. La diferència es dóna en el fet que la 
majoria d’aquests homes es mostren molt satisfets (amb un 69,7%) davant 
de la majoria de dones que es mostren bastant satisfetes (amb un 66,7%). 

Taula 32: Satisfacció respecte al treball propi segons sexes

Satisfacció (percentatges) Home Dona Total

Indiferent 9,1 16,7 10,3

Bastant satisfactori 21,2 66,7 28,2

Molt satisfactori 69,7 16,7 61,5

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.
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Respecte a la seva situació futura, tant emprenedors com emprene-
dores es mostren molt optimistes, malgrat la crisi. Mentre que els 90,9% 
dels homes es mostren molt o bastant satisfets, la totalitat de les dones 
confi en en la situació futura del seu negoci. 

Taula 33: Satisfacció sobre situació futura de l’empresa segons sexes

Satisfacció (percentatges) Home Dona Total

Gens satisfactori 3 2,6

Indiferent 6,1 5,1

Bastant satisfactori 48,5 83,3 53,8

Molt satisfactori 42,4 16,7 38,5

Total 100 100 100
Font: Elaboració pròpia.

Respecte a la pregunta sobre la valoració que fan els emprenedors i 
emprenedores del suport rebut per part de l’entorn familiar (parella, pa-
res i parents) i l’entorn amical i laboral (amics i col·legues de feina), els 
resultats en termes generals són molt positius. El 70,4% del homes i dones 
emprenedors han manifestat que tant la família com l’entorn amical i la-
boral els han animat en el moment de posar en marxa el seu negoci.

Taula 34: Suport inicial general (percentatge de respostes)

Suport inicial en conjunt Percentatge de respostes

M’animaren 70,4

Es mostraren indiferents 23,5

Em desanimaren 6,1

Total 100

Font: Elaboració pròpia.

Els percentatges es mantenen relativament constants si diferenciem 
segons homes i dones, tot i que les dones emprenedores es veuen una 
mica més recolzades pel seu entorn, sigui aquest la família, els amics o la 
feina. El 71,4% de les dones emprenedores manifesten que aquest entorn 
les va animar en el moment de posar en marxa el seu negoci, davant del 
64% dels homes emprenedors.
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Taula 35: Suport inicial general segons sexes 
(percentatge de respostes)

Suport inicial (percentatges)
Percentatge de respostes

Home Dona

M’animaren 64 71,4

Es mostraren indiferents 30 21,4

Em desanimaren 6 7,1
Total 100 100

Font: Elaboració pròpia.
 
Aquestes diferències, en canvi, varien en funció de l’entorn de suport 

inicial. Així, tal com podem veure en les taules següents, les dones empre-
nedores enquestades mostren un recolzament inicial, per part de l’entorn 
familiar, més gran que els seus homòlegs masculins. Tant si es tracta de la 
parella com si es tracta dels pares, la totalitat de les dones emprenedores 
manifesten que aquests les van animar en el moment de posar en marxa 
la seva empresa. En el cas dels homes emprenedors, els percentatges bai-
xen fi ns a un 88,5% per al suport de la mateixa parella i fi ns a un 65,5% 
per al suport dels pares. Respecte al recolzament per part dels parents o 
familiars més propers, les dones també tenen un suport més gran que els 
homes. Un 75% de les dones manifesten que les van animar davant d’un 
57,1% dels homes. Aquestes dades poden tenir dues lectures. La primera i 
més manifesta és que les dones emprenedores tenen un recolzament més 
gran per part del seu entorn familiar que els homes emprenedors. La se-
gona lectura seria que les dones emprenedores que posen en marxa una 
iniciativa d’aquest tipus expressen o fan explícit un recolzament més gran 
que no pas els seus homòlegs masculins. O dit d’una altra forma, hi ha di-
ferències entre homes i dones pel que fa al reconeixement de recolzament 
donat pel seu entorn. 

Taula 36: Suport inicial de la parella segons sexes

Suport inicial (percentatges) Home Dona Total

M’animaren 88,5 100 90
Es mostraren indiferents 7,7 6,7
Em desanimaren 3,8 3,3
Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 37: Suport inicial dels pares segons sexes

Suport inicial (percentatges) Home Dona Total

M’animaren 65,5 100 70,6

Es mostraren indiferents 17,2 14,7

Em desanimaren 17,2 14,7

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Taula 38: Suport inicial dels parents segons sexes

Suport inicial (percentatges) Home Dona Total

M’animaren 57,1 75 59,4

Es mostraren indiferents 35,7 25 34,4

Em desanimaren 7,1 6,3

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Respecte al recolzament rebut per part d’amics i col·legues de feina, 
la tendència s’inverteix. Ara, són els homes emprenedors els qui manifes-
ten un suport més gran per part dels amics i per part del seu entorn labo-
ral. El 80% dels homes manifesten que els seus amics els van animar en el 
moment de posar en marxa la seva empresa, davant del 50% de les seves 
homòlogues femenines. Respecte a l’entorn laboral, el 76,7% dels homes 
manifesten que els seus col·legues de feina els van animar dvant del 40% 
de les dones emprenedores.

Taula 39: Suport inicial dels amics segons sexes

Suport inicial (percentatges) Home Dona Total

M’animaren 80 50 76,5

Es mostraren indiferents 16,7 50 20,6

Em desanimaren 3,3 2,9

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 40: Suport inicial dels col·legues de feina segons sexes

Suport inicial (percentatges) Home Dona Total

M’animaren 76,7 40 71,4

Es mostraren indiferents 20 40 22,9

Em desanimaren 3,3 20 5,7

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Respecte a la valoració que els enquestats fan de les entitats, les ins-
titucions o els organismes que els han animat en la creació i manteniment 
del seu negoci, els resultats són diversos. Aquesta variable s’ha mesurat 
amb una escala de l’1 al 5. A partir dels resultats podem apuntar que la 
valoració que tant emprenedors com emprenedores fan de les entitats o 
institucions que els han donat suport és d’un 3,17 sobre 5, la qual cosa 
suposa una valoració relativament centrada que frega la indiferència com 
a valoració. Aquesta valoració general no varia en excés si diferenciem 
segons sexes. La valoració general que tenen les dones emprenedores és 
una mica més alta que la del seus homòlegs masculins (3,30 davant de 
3,15, respectivament).

Taula 41: Índex de valoració entitats (mitjanes)

Valoració general d’entitats i altres Proporció de dones (mitjana)

Valoració per dones 3,30

Valoració per homes 3,15

Índex valoració general 3,17

Font: Elaboració pròpia.

A continuació, la valoració s’ha centrat en les parts de l’estructura 
universitària directament implicades en el procés de creació: la facultat o 
departament des d’on surt l’embrió de la iniciativa, i la corresponent ofi -
cina de transferència i innovació, o el seu equivalent en la universitat on 
queda vinculada l’empresa derivada. També esmentem alguns elements 
contextuals i relacionals importants com són el mateix grup de recerca 
vinculat a la iniciativa, així com els col·legues de feina.



107

Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya

En aquest sentit, la valoració que els responsables de les empreses fan 
de la mateixa universitat, a partir de la seves estructura orgàniques (facul-
tat, departament i altres unitats) difereix en funció de si parlem d’homes 
emprenedors o de dones emprenedores. Els homes emprenedors sembla 
que fan una valoració més positiva d’aquesta institució respecte a les do-
nes emprenedores, tot i que la seva valoració resulta més diversifi cada. 
Així, 5 de cada 10 emprenedors (54,5% ) estan bastant o molt satisfets amb 
la universitat. Aproximadament, el mateix percentatge es correspon amb 
les dones (50%), amb la diferència que aquest es concentra en la valoració 
de bastant satisfetes. La meitat de les dones emprenedores mostren una 
certa indiferència (50%) amb relació al suport rebut per part de la institu-
ció universitària. D’ altra banda, els resultats més negatius es concentren 
entre el col·lectiu masculí. El 24,3% dels homes emprenedors està poc o 
gens satisfet amb la universitat. Aquests resultats sorprenen, ja que és la 
mateixa universitat la institució origen de la gran part de les empreses 
derivades. 

Taula 42: Valoració de la universitat 
(facultat, departament, etc.) per sexes

Valoració (percentatges) Home Dona Total

Gens satisfactori 6,1 5,1
Poc satisfactori 18,2 15,4
Indiferent 21,2 50,0 25,6
Bastant satisfactori 21,2 50,0 25,6
Molt satisfactori 33,3 28,2
Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Aquests resultats es mantenen a partir de la valoració que fan els 
enquestats sobre els grups de recerca i els col·legues de feina. Els resul-
tats segons sexe són molt semblants si els comparem amb la valoració 
que fan emprenedors i emprenedores sobre les estructures universitàries. 
Així, mentre que el 21,9% dels homes estan bastant satisfets i el 43,8% dels 
homes estan molt satisfets, el 50% de les dones està bastant satisfet i el 
33,3% estan molt satisfetes. Tot i així, en conjunt, les dones sembla que es 
mostren més satisfetes. Així, 8 de cada 10 dones sembla que estan molt o 
bastant satisfetes, davant de 6 de cada 10 homes.
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Taula 43: Valoració dels grup de recerca segons sexes

Valoració (percentatges) Home Dona Total

Gens satisfactori 9,4 7,9
Poc satisfactori 9,4 7,9
Indiferent 15,6 16,7 15,8
Bastant satisfactori 21,9 50,0 26,3
Molt satisfactori 43,8 33,3 42,1
Total 100 100 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Observem la mateixa tendència amb els resultats de la valoració que 
fan homes i dones sobre els seus col·legues de feina. Entre els homes, 6 de 
cada 10 emprenedors tenen una valoració positiva (el 36,4% estan bastant 
satisfets i el 27,3% estan molt satisfets), mentre que les dones oscil·len 
entre la satisfacció i la indiferència i insatisfacció. La meitat de les dones 
tenen una valoració positiva (el 16,7% es mostren bastant satisfetes i el 
33,3% es mostren molt satisfetes). L’altra meitat es mou entre la indiferèn-
cia i la insatisfacció (el 33,3% es mostren indiferents i el 16,7 es mostren 
poc satisfetes).

Taula 44: Valoració dels col·legues de feina segons sexes

Valoració (percentatges) Home Dona Total

Gens satisfactori 3,0 2,6

Poc satisfactori 3,0 16,7 5,1

Indiferent 30,3 33,3 30,8

Bastant satisfactori 36,4 16,7 33,3

Molt satisfactori 27,3 33,3 28,2

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Respecte a l’altra de les institucions vinculades a la universitat, les ofi -
cines de transferències i innovació (OTRI) o equivalents, els resultats són 
més acusats segons sexes. Pel que fa a la valoració general, aquesta és rela-
tivament pitjor que respecte a les facultats i departaments universitaris. De 
les emprenedores, la meitat es mostren indiferents, mentre que 3 de cada 



109

Empreses derivades universitàries i gènere a Catalunya

10 dones estan poc satisfetes amb les ofi cines de transferència i innovació 
a les quals han acudit per ser assessorades a l’hora d’iniciar el seu negoci. 
La valoració dels homes emprenedors és, en canvi, més positiva. Tot i que 
quasi 4 de cada 10 homes es mostren indiferents (37,5%), 3 de cada 10 em-
prenedors (34,4%) es mostren bastant o molt satisfets amb l’ajuda i asses-
sorament rebut per les ofi cines de transferència i innovació.

Taula 45: Valoració de les OTRI segons sexes

Valoració (percentatges) Home Dona Total

Gens satisfactori 12,5 10,5

Poc satisfactori 15,6 33,3 18,4

Indiferent 37,5 50,0 39,5

Bastant satisfactori 18,8 16,7 18,4

Molt satisfactori 15,6 13,2

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Aquests resultats mostren una valoració en conjunt més positiva per 
part dels homes emprenedors que per part de les dones emprenedores 
respecte a l’àmbit universitari des d’on surten la gran part de les empreses 
derivades. Siguin les facultats o departaments universitaris, els grups de 
recerca, els col·legues de feina o les ofi cines de transferència i innovació, 
sembla que del que es desprèn d’aquestes desiguals valoracions és un 
suport desigual a la iniciativa privada en funció de si la persona empre-
nedora resulta un home o una dona. De fet, els resultats contrasten amb la 
valoració que emprenedors i emprenedores fan de l’Administració públi-
ca. Aquí, les dones emprenedores fan una valoració signifi cativament més 
positiva que la que fan els homes emprenedors. Així, quasi 7 de cada 10 
dones emprenedores estan molt o bastant satisfetes (66,7%), mentre que 
5 de cada 10 homes manifesten que estan molt o bastant satisfets (51,4%). 
De fet, del conjunt de dones, la meitat manifesten que estan bastant satis-
fetes amb les administracions públiques.
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Taula 46: Valoració de les administracions públiques segons sexes

Valoració (percentatges) Home Dona Total

Gens satisfactori 18,2 15,4

Poc satisfactori 12,1 16,7 12,8

Indiferent 18,2 16,7 17,9

Bastant satisfactori 24,2 50,0 28,2

Molt satisfactori 27,3 16,7 25,6

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

Uns dels elements importants en l’enquesta és l’apartat que fa refe-
rència al nivell de dedicació al treball reproductiu, o si es vol, a les càrre-
gues domèstiques i familiars que assumeixen els emprenedors i emprene-
dores. Podem observar diferències signifi catives respecte a l’assumpció 
d’aquestes responsabilitats en funció de si parlem d’homes o de dones. Si 
estudiem les respostes només per als casos amb fi lls, aquestes diferències 
s’accentuen. Segons els resultats, el nivell de dedicació a les tres dimen-
sions principals de les tasques familiars (a saber: manteniment i cura de 
la llar; cura i atenció de fi lls i persones grans, i organització i gestió de la 
llar) és signifi cativament superior en el cas de les dones emprenedores 
que en el cas dels homes. Així, mentre que 7 de cada 10 dones realitzen 
la meitat o més del volum de treball derivat d’aquestes tasques (75%), els 
homes es queden en un 19%. Si només considerem els emprenedors i les 
emprenedores que tenen fi lls, els resultats s’agreugen. Tant homes com 
dones dediquen menys temps al conjunt de responsabilitats domèstiques 
i familiars. El 66,7% de les dones dediquen la meitat o més del seu temps, 
mentre que només el 5,9% dels homes hi dediquen aquest temps. Les do-
nes baixen en 11 punts (de 75 a 66,7), mentre que els homes baixen 13,1 
punts (de 19 a 5,9). Els resultats són similars si els desagreguem per tipus 
de tasques familiars. Així, tant en el manteniment de la llar com en la 
cura i atenció de fi lls, les dones superen en nivell de dedicació als homes. 
Aquesta diferència s’agreuja per a les tasques de cura i atenció de fi lls.
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Taula 47: Responsabilitat de la persona enquestada 
(totes les càrregues familiars). Tots els casos

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 81 25 72

50% o més 19 75 28

Total 100 100 100

Tots els casos (amb fi lls i sense fi lls).

Font: Elaboració pròpia.

Taula 48: Responsabilitat de la persona enquestada 
(totes les càrregues familiars). Casos amb fi lls

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 94,1 33,3 85

50% o més 5,9 66,7 15

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.

Font: Elaboració pròpia.

En el cas de les tasques de manteniment de la llar, les diferències en-
tre homes i dones es mantenen. Per a tots els casos, el 66,7% de les dones 
emprenedores afi rmen que s’encarreguen del manteniment de la llar la 
meitat o més del temps, davant del 28,6% dels homes. Quan observem 
els emprenedors i emprenedores amb fi lls es donen dues tendències opo-
sades. Els homes emprenedors amb fi lls es dediquen en menor mesura a 
aquestes tasques. El percentatge d’emprenedors que afi rmen que s’encar-
reguen ells mateixos de la meitat o més d’aquestes tasques baixa fi ns a un 
5,9%. Respecte a les dones emprenedores, la tendència s’inverteix. Aquí 
trobem més dones que s’encarreguen d’aquestes tasques amb un nivell 
de dedicació de menys del 50%: el 66,7% davant del 33,3% que continuen 
encarregant-se majoritàriament. Per tant, l’existència de fi lls i les tasques 
o responsabilitats vinculades a ells obliga moltes dones a derivar les tas-
ques de manteniment a terceres persones.
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Taula 49 : Responsabilitat de la persona enquestada 
en manteniment de la llar. Tots els casos

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 71,4 33,3 64,7

50% o més 28,6 66,7 35,3

Total 100 100 100

Tots els casos (amb fi lls i sense fi lls).
Font: Elaboració pròpia.

Taula 50: Responsabilitat de l’enquestat en manteniment 
de la llar. Casos amb fi lls

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 94,1 66,7 90

50% o més 5,9 33,3 10
Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.
Font: Elaboració pròpia.

Tal com mostren les dues taules següents, veiem que tant emprene-
dors i emprenedores deriven en major mesura les tasques de manteni-
ment de la llar a la pròpia parella (un 82,4% dels homes i un 66,7% de les 
dones). També observem que deriven, tot i que no amb la mateixa inten-
sitat, aquestes tasques a terceres persones contractades. Aquí, les dones 
emprenedores deriven en major mesura que els seus homòlegs masculins 
que no necessiten tant terceres persones, ja que hi tenen a la parella per 
assumir aquestes tasques. El 33,3% de les dones emprenedores amb fi lls 
tenen contractades terceres persones que s’encarreguen de la meitat o més 
d’aquestes tasques, enfront de només un 11,8% dels homes.

Taula 51: Responsabilitat de la parella en manteniment de la llar

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 17,6 33,3 20

50% o més 82,4 66,7 80

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.
Font: Elaboració pròpia.
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Taula 52: Responsabilitat de terceres persones en manteniment de la llar

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 88,2 66,7 85

50% o més 11,8 33,3 15

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.
Font: Elaboració pròpia.

La dimensió en què trobem més diferències és la dimensió de la cura 
i l’atenció dels fi lls. Aquí, les diferències entre homes i dones emprene-
dors és molt acusada. Com podem observar, la totalitat de les dones em-
prenedores es dediquen majoritàriament a la cura i atenció dels seus fi lls, 
mentre que només el 11,8% dels homes emprenedors es dediquen en per-
centatge igual o superior al 50%. La cura de fi lls continua sent la tasca o 
responsabilitat més clarament assignada a les dones, independentment 
de la seva situació professional, així com de la situació professional de 
les seves parelles. Una tasca que resulta la més rígida i complexa i que 
necessita més dedicació temporal que la resta de tasques vinculades a la 
llar i la família (segons l’Enquesta d’usos del temps de 2009-2010 de l’INE, 
l’activitat que comporta més dedicació en la dimensió de llar i família és 
la de cura de fi lls amb una mitjana diària de 2 hores i 7 minuts).

Taula 53: Responsabilitat de la persona enquestada en cura de fi lls

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 88,2  75

50% o més 11,8 100 25

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.
Font: Elaboració pròpia.

En el cas de les tasques de gestió i organització, els homes inverteixen 
la seva tendència quant al nivell de dedicació. Tot i així, continuen sense 
superar el nivell de dedicació de les seves homòlogues femenines. Així, 
per a tots els casos, 8 de cada 10 emprenedors amb fi lls (82,1 per cent) 
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afi rmen que s’encarreguen ells de la meitat o més de les tasques de gestió 
i organització de la llar davant de la totalitat de les emprenedores enques-
tades. Aquest percentatge d’homes baixa lleugerament a un 76,5% en el 
cas d’emprenedors amb fi lls.

Taula 54: Responsabilitat de la persona enquestada en 
gestió/organització de la llar. Tots els casos

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 17,9 15,2

50% o més 82,1 100 84,8

Total 100 100 100

Tots els casos (amb fi lls i sense fi lls).

Font: Elaboració pròpia.

Taula 55: Responsabilitat de la persona enquestada 
en gestió/organització de la llar. Casos amb fi lls

Nivell de dedicació (percentatges) Home Dona Total

Menys de 50% 23,5 20

50% o més 76,5 100 80

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.

Font: Elaboració pròpia.

Aquest repartiment desigual respecte a les tasques domèstiques i fa-
miliars s’evidencia també quan es pregunta amb relació a possibles conse-
qüències negatives de la maternitat o paternitat sobre la trajectòria profes-
sional. Mentre que quasi 7 de cada 10 dones consideren que la maternitat 
no les ha perjudicat, en els casos dels homes emprenedors, és la totalitat 
els que manifesten que la paternitat no els ha suposat cap perjudici en la 
seva trajectòria professional.
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Taula 56: Perjudicis maternitat/paternitat sobre trajectòria professional 

Perjudicis maternitat/paternitat (percentatges) Home Dona Total

Sí - 33,3 4,8

No 100 66,7 95,2

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.

Font: Elaboració pròpia.

Quan els preguntem si hi ha hagut canvis en la dedicació a la família 
i a la llar respecte a l’ocupació anterior (dades de la Taula 57), els resultats 
són diferents en ells i en elles. Segons el que es desprèn de les dades, la 
nova ocupació —una autoocupació— té un impacte diferenciat per ho-
mes i dones: més dones que homes afi rmen que ara tenen menys temps 
que abans i menys dones que homes afi rmen que tenen el mateix temps. 
L’emprenedoria representa, doncs, un obstacle més per a les dones que 
tenen fi lls i que es manifesta en menor disponibilitat de temps. Pel que 
fa als homes, hem de destacar que si bé són majoria els que diuen que 
tenen menys temps ara que abans, no hi ha molta diferència entre aquests 
i els que manifesten que tenen el mateix temps. D’això es desprèn que 
l’impacte de l’autoocupació, pel que fa a la disponibilitat de temps per als 
homes emprenedors amb criatures, és diferent que per les dones. Els ho-
mes aconsegueixen que la seva dedicació no els passi factura pel que fa al 
temps disponible, mentre que les dones resulten afectades negativament 
per l’autoocupació. I el preu és, també, menys temps disponible.

Taula 57: Dedicació a la família/llar respecte ocupació anterior

Dedicació (Percentatges) Home Dona Total

Tinc el mateix temps 47,4 33,3 45,5

Ara tinc menys temps 52,6 66,7 54,5

Total 100 100 100

Només casos amb fi lls.

Font: Elaboració pròpia.
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5.3 Emprenedoria i universitat: les percepcions sobre la creació 
d’empreses derivades

Les dades recollides per l’enquesta ens han permès fer una anàlisi descrip-
tiva de les empreses dervades actives que hi ha actualment a Catalunya. A 
més, hem pogut estudiar amb cert nivell de detall el perfi l d’aquests res-
ponsables, atenent a la variables gènere. En altres paraules, hem observat 
si podem trobar diferències entre emprenedors i emprenedores en funció 
d’una sèrie de variables recollides en el qüestionari realitzat. Aquesta in-
formació no acaba d’ésser tan profunda com ens agradaria, atesa l’obliga-
da limitació de les respostes. En aquest sentit, la cerca de complementari-
etat amb altres tècniques, com l’entrevista, resulta de gran interès per als 
objectius d’aquesta investigació. Amb les entrevistes realitzades, el que 
ens proposem és analitzar les percepcions que els homes i les dones em-
prenedors tenen sobre diferents elements com el treball per compte propi, 
el procés inicial de creació d’una empresa i l’emprenedoria com a forma 
de vida. Entre aquestes variables, la relació amb l’àmbit familiar i les se-
ves responsabilitats derivades resulta fonamental per tal d’estudiar les 
percepcions que aquests tenen sobre la seva situació. Com ja hem afi rmat 
en el desenvolupament del marc teòric, diferents factors condicionen les 
trajectòries i les situacions d’homes i dones respecte al treball per compte 
propi. En aquest sentit, la capacitat per conciliar vida laboral i vida fami-
liar suposa un d’aquests elements més importants i diferenciadors entre 
ambdós col·lectius.

Tal com apuntem l’apartat metodològic, a més de les entrevistes en 
profunditat realitzades a homes i dones emprenedors, també hem realit-
zat entrevistes semiestructurades a dones directores de grups de recerca 
de les diferents universitats catalanes, amb l’objectiu de complementar el 
discurs dels primers i de poder contextualitzar-lo en l’àmbit d’emergèn-
cia de les empreses derivades aquí estudiades. En aquest sentit, resulta 
obvi i lògic estudiar l’àmbit de la recerca universitària si el que volem és 
profunditzar en el fenomen de les empreses derivades universitàries. A 
més, la relació entre aquest àmbit de la recerca i el gènere pot donar-nos 
algunes pistes sobre l’emergència d’aquest tipus d’empreses i sobre els 
seus responsables.
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5.3.1 Gènere i recerca 

LA DESIGUAL PRESÈNCIA DE LA DONA A LA RECERCA

Quan demanem a les entrevistades per la trajectòria acadèmica o d’inves-
tigació, el primer element que cal tenir en compte és la desigual presència 
que existeix entre homes i dones actualment en l’àmbit de la recerca. Cert 
és que els nivells de presència d’investigadores femenines han augmentat 
en la darrera dècada, però, tot i així, continuem davant d’un món prefe-
rentment masculí. Avui la presència de dones que opten per estudiar una 
carrera universitària ha augmentat considerablement, fi ns al punt que el 
tant per cent de dones és superior al d’homes tant pel que fa a les matrícules 
universitàries com a l’obtenció de títols. Tanmateix, arriba un moment que 
aquesta presència més gran de dones es reverteix en favor dels homes.

En ciencias hay bastante presencia de mujeres en los estudios de grado... 
Pero después ya no. (EDD3)

Hi ha més dones, jo crec, que abandonen. (EDD11)

Quant a estudiants de grau, hi ha més noies o nois? 
Més noies. Ara hi ha més dones. 
I quan passen a postgrau, el percentatge és manté? 
No. Hi ha més nois. A la que t’implica marxar fora, una beca o un post-

doc, ja està. Marca molt. Fins a la tesi, jo crec que encara es manté força 
el repartiment, i fi ns i tot tirant més a les noies. Fins a la tesi doctoral, eh? 
Però el postdoc cau en picat. (EDD5)

Yo creo que aquí hay como dos niveles. Grado y doctorandos hay una 
cosa equitativa. Todo el mundo puede y todo el mundo está. Pero des-
pués, cuando ya implica un poco de sacrifi cio a diferentes niveles, ahí 
es donde se corta. Ya sea porque no hay expectativas o ya sea porque no 
tienes las cosas claras o ya sea porque renuncias por formar una familia. 
Ahí, este salto está. Esa diferencia está. Se quedan en el camino muc-
has más mujeres que hombres. O, al menos, yo cuando empecé era así. 
(EDD9)

Segons aquestes entrevistes, el punt d’infl exió d’aquest canvi resulta 
el moment de realitzar una estada postdoctoral d’investigació, en el marc 
d’un programa de doctorat. Aquí la presència de dones que «continuen» 
amb la carrera acadèmica i investigadora disminueix considerablement. 
Les raons que hi ha darrere d’aquest canvi en la presència són diverses en 
funció de la persona entrevistada. En aquest sentit, trobem dos discursos 
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clarament diferenciats. Un model de discurs més tradicional i més neutre 
al gènere, en què els factors que condicionen la trajectòria acadèmica i in-
vestigadora d’una persona són estrictament científi cs. És a dir, les raons i 
els condicionants d’una o una altra trajectòria són el resultat exclusiu dels 
èxits, fracassos o, fi ns i tot, oportunitats donades en el decurs d’aques-
tes trajectòries professionals. Però, siguin uns o altres, els factors condi-
cionants resten a l’esfera pública i visible de la professió d’investigador. 
Aquest model de discurs no és exclusiu dels homes investigadors. Moltes 
dones investigadores acaben incorporant aquest discurs, reproduint-lo en 
la seva vida quotidiana i aplicant-lo en la seva forma de concebre la in-
vestigació.

L’altre model és un model de discurs més sensible a les qüestions de 
gènere, en què s’incorporen factors externs en l’àmbit públic de la univer-
sitat i la recerca que poden explicar la trajectòria acadèmica i investiga-
dora desigual entre homes i dones. Aquests factors explicatius apareixen 
vinculats a la càrrega desigual que homes i dones tenen enfornt de les 
responsabilitats domèstiques i familiars. Així com també diferents models 
de socialització, en aquests sentit, i segons aquest discurs, són aquestes 
càrregues familiars i les expectatives que la societat té sobre les dones i la 
seva «obligada» responsabilitat cap a aquestes càrregues les que condi-
cionen en gran mesura la desigual trajectòria acadèmica i investigadora 
d’homes i dones. 

Aquí el que m’ha passat més és que m’ha posat entrebancs.
I penses que darrere podria haver-hi una qüestió de gènere?
No ho sé, no ho sé. Vull pensar que no. La realitat és que aquí tots els 

investigadors independents són homes. I jo tinc difi cultats aquí perquè, 
clar, estic en minoria totalment. Qualsevol cosa que jo pugui opinar és 
igual, perquè sempre estic en minoria. Moltes difi cultats. Jo crec que una 
dona, a partir d’una edat, perquè l’edat en què hem de crear els nostres 
propis grups de recerca, traure places com a independents, vol dir que 
has hagut de treballar més per competir en igualtat amb els homes. I en-
tres en una edat en què la dona és la que ha de decidir si vol tenir fi lls, i 
això vol dir una aturada. I això és molt difícil compaginar-ho. És així. Jo 
he tingut dos fi lls i és difícil. (EDD2)

Les expectatives generades per la mateixa societat es veuen refl ec-
tides en la mateixa interiorització dels rols diferenciats de gènere entre 
homes i dones respecte a la seva assumpció de responsabilitats familiars. 
En un món tan masculí com el de la universitat i pretesament neutre, es 
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corre el perill de personalitzar elements que no deixen de ser resultats de 
la mateixa estructura social que, en aquest cas que ens pertoca, fan refe-
rència a la desigual divisió sexual del treball entre homes i dones. 

Les circumstàncies personals són les que són, i tu tens una sèrie de 
vinculacions familiars que, en el cas de les dones, són molt més estretes 
normalment. I llavors t’obliguen més a unes responsabilitats que, pel que 
sigui, l’home no se les crea mai tan intenses. Sí que penso que darrere hi 
ha una qüestió de gènere. A vegades és un problema personal, perquè a 
vegades hi ha dones que no ho fan. Però, en general, som nosaltres que 
som així i que, per tant, triem. O tenim unes preferències clares en les 
responsabilitats i posem per davant una cosa de l’altre. I acaba sent una 
cosa personal. És a dir, és una cosa que jo no me la faria valdre mai dintre 
del context universitari en companys nois. Perquè acabes pensant que sóc 
així i que m’ho busco. Però realment existeix el greuge comparatiu entre 
homes i dones. (EDD4)

Jo penso que les dones, potser no tenim tanta ambició professional, 
sense que això sigui bo ni dolent. Crec que és així. Els homes tenen més 
ambició professional i, potser, saben més el que volen i ho fan. Les dones, 
ja lluitem per la nostra professió, però també són igualment importants 
altres aspectes personals. I aquests aspectes personals poden fer que la 
professió quedi relegada a un segon aspecte. És així. No sé si és bo o do-
lent. A mi em sap greu que sigui així. (EDD10)

RECERCA I FAMÍLIA, UNA RELACIÓ POSSIBLE? 

La dimensió familiar, llavors, es confi gura com un dels elements fona-
mentals que condiciona en gran mesura les trajectòries d’homes i dones 
respecte a la seva carrera acadèmica i investigadora. En aquest sentit, i 
com ja apuntàvem abans, el moment de realitzar estades postdoctorals a 
l’estranger resulta el punt d’infl exió en el canvi de presència entre homes 
i dones dins l’àmbit de la investigació.

¿Te vas a hacer postdocs, te vas porque quieres? 
—Sí. Lo tenía bastante claro que si uno quería tener perspectivas de 

trabajar en investigación por sí mismo, que es lo que yo quería, lo tenía 
muy claro desde el principio, que quería continuar, pues uno de los re-
quisitos era irse fuera. Dentro del campo de investigación en que uno 
está trabajando, el ir fuera también te permite tener más conocimiento, 
conocer a más gente, crear colaboraciones, etc. 

¿Y en tu caso ha sido fácil irte fuera? 
Es que yo lo tenía muy claro. Yo tengo una pareja... Obviamente la fa-

milia es importantísima. Pero yo tenía claro que yo me iba. De hecho, la 
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pareja que tenía entonces y que tengo ahora, él también es investigador. 
Todavía estaba haciendo la tesis y fui yo la que me fui a hacer un postdoc 
fuera. Y luego fue él el que se unió. O sea, que yo tenía completamente 
libertad y lo tenía muy claro desde el principio de marchar. (EDD1)

[Estudis de grau] Y después ya no. ¿Cuál es la razón de este corte? 
Yo creo que, obviamente, la razón de este corte es que es la fi siología. 

O sea, a lo mejor tú llegas a una edad que tienes pensado formar una fa-
milia y coincide con los 28, 29, 30 años. Y, obviamente, si tienes criaturas, 
eso [postdoc] no lo puedes hacer. En cambio, para el sector masculino esto 
no es un impedimento, porque te puedes ir al extranjero y llevarte a tu 
compañera, a tu familia y no pasa nada. Yo eso lo veo clarísimo. Yo creo 
que esa es la principal razón. (EDD3)

Per tema de responsabilitats familiars. Sí que hi ha la gent que marxa 
amb la parella, perquè és l’època típica de formar parella, el postgrau, el 
doctorat i el postdoc. Però sí que hi ha els que marxen. Tots dos estan dis-
posats a marxar, sigui noi o sigui noia. Però és més fàcil que el noi estigui 
disposat a marxar que la noia. Quan és a l’inrevés, que és la noia qui ha 
de marxar i ha d’arrossegar el noi, jo crec que té molta més difi cultat per 
fer-ho ella i arrossegar a l’altre a fer una cosa en la qual no i va a guanyar 
res.

I t’has trobat amb casos així?
Sí, sí. Tots.
Tots? 
Sí, tots. (EDD8)

Segons aquest discurs majoritari, el punt d’infl exió de les estades 
postdoctorals a l’estranger suposa per a les dones un punt d’infl exió que 
evidencia la desigual assumpció de responsabilitats familiars entre aques-
tes i els seus col·legues investigadors masculins. Però la família, materia-
litzada en la maternitat i les responsabilitats familiars que es deriven pos-
teriorment, no només condiciona el fet de continuar o aturar la trajectòria 
acadèmica i investigadora de les dones investigadores. També condiciona 
el seu ritme de treball, un ritme que cada cop resulta més exigent dins 
de l’actual marc de competència respecte a la recerca. El fet de ser mares 
suposa a les dones investigadores una aturada o, en el millors dels ca-
sos, una disminució considerable del seu ritme de treball que, atesos els 
actuals nivells d’exigència, pot resultar defi nitiu per condicionar tota la 
seva trajectòria posterior. Per als seus col·legues masculins, en canvi, la 
paternitat no suposa un canvi excessiu en el seu ritme de treball, atesa la 
desigual assumpció de les responsabilitats familiars.
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¿Conoces a compañeras que hayan bajado el ritmo? 
Sí, sí. Y tanto. Por ejemplo, tengo una compañera que tienes dos años 

menos que yo, y ya tiene dos criaturas. Y, obviamente, ha tenido que sa-
crifi car cosas que hacía antes por la familia. Y lo tiene clarísimo. Obvia-
mente, uno sacrifi ca por las prioridades que tiene. 

¿Y esto le ha supuesto sacrifi cios a nivel de carrera académica? 
Sí, sí. En el sentido de que se ralentiza su producción. Primero, por-

que haces horarios de nueve a cinco. Y yo creo que en este campo hacer 
horarios de nueve a cinco no es sufi ciente. La dedicación es otra. Es más 
vocacional que no hacer un trabajo de fi char, haces tus ocho horas al día, 
te vas y no piensas y al día siguiente. (EDD1)

Sí, sí. Ara tinc dues tesis en marxa en aquests moments. Un és un noi 
que va començar a la UPV però pel seu tema de treball, i hem fet una 
mena de conveni de cotutela i ha vingut a acabar la tesi aquí. Però, clar, 
aquesta persona està totalment lliure de càrregues familiars i, per tant, 
treballa de manera continua, contínuament. El segon cas és una noia que 
és becària nostra i que tenia un fi ll petit i a mitja tesi n’ha tingut un altre. 
Clar, hi ha hagut la baixa maternal pel mig i han hagut de prorrogar la 
tesi. I sí que va treballant de manera regular, però l’acabament de la tesi 
no està clar si el farà en el període previst. La setmana passada em va 
enviar un correu i em va dir que el seu home estava fora i que tenia als 
dos nens amb varicel·la i que no podia venir en tota la setmana. Sí, sí, és 
que segur.(EDD4)

L’actual nivell d’exigència i de competència, pretesament pensat i 
dissenyat per elevar la qualitat de la investigació i de la docència dels seus 
professionals, podria estar provocant un augment de l’escletxa en les car-
reres professionals entre homes i dones investigadors. No obstant això, no 
vol dir que hi hagi correlació entre maternitat i menor productivitat (de-
rivada d’una suposada menor dedicació). Seria un model excesivament 
simple suposar que només la maternitat incideix de forma negativa en les 
trajectories laborals de les dones i que aquest efecte es dóna per a totes les 
dones. En tot cas, sempre caldrà refl exionar sobre per què la paternitat no 
afecta negativament els homes. I aquesta és la veritable pregunta de cà-
racter sociològic que hauríem d’intentar contestar. S’ha caminat cap a un 
canvi de model professional (àmbit professional i públic), però dins una 
societat que encara no ha canviat el model d’organització i atenció de la 
cura (àmbit familiar i privat). Els factors generacionals i el nivell d’estudis 
caminen en favor d’una cogestió més igualitària de les responsabilitats 
familiars. Però, aquest augment de la competència respecte a la recerca 
posa més difi cultats a una equiparació real de les trajectòries entre homes 
i dones investigadors.
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¿En este ámbito de las ciencias es tan importante no estar inactivo un período 
de cuatro meses, lo que dura aproximadamente una maternidad? 

Yo creo que sí. Es que es un campo muy competitivo. Entonces, ya no 
implica cuatro meses, sino que implica el período de antes y el período 
de después de que todo eso se reestructura. Obviamente, claro que se 
puede hacer. Hay gente que tiene familia y está ya. Pero yo creo que no 
es igualitario. No tiene las mismas consecuencias a nivel de ritmo de tra-
bajo, productividad para mujeres que para hombres. Yo creo que ahí hay 
diferencias. Y la prueba está en que de profesoras eméritas o titulares, 
que es lo que veo dentro del departamento, o no tienen criaturas o las 
tienen en una edad muy avanzada o poca cosa más. En cambio, sí que 
ves muchos más profesores hombres que eso no tiene nada que ver en su 
carrera. (EDD1)

Coneixes col·legues dones que, en el teu àmbit, també hagin creat grups de 
recerca i també tinguin aquesta problemàtica?

Sí, i totes ens en sortim com podem. Però és veritat que és difícil. I el 
tema dels fi lls és difícil. Jo veig que moltes dones que són potencialment 
bones en recerca, després no els interessa, perquè han d’invertir massa 
temps, masses energies. I posen per davant la família o el tenir fi lls. I des-
prés ja has perdut el tren. I portar-ho tot és difícil. 

I t’ha passat amb membres del teu grup? 
Sí. Ara tinc una investigadora al meu grup que està de baixa pels fi lls. 

Una baixa de maternitat. Però, clar, és la segona baixa que agafa. Durant 
aquest període n’ha tingut dos. Clar, si després jo he de potenciar un o 
l’altre, doncs no ho sé, ja ho veuré, però, clar, és complicat. (EDD2)

Me has dicho que no tienes hijos, pero ¿te lo has planteado alguna vez? 
Muchas veces. Me lo planteé antes de irme fuera, después volví de fue-

ra, pero por ahora no lo veo claro. Al menos hasta que la plaza que tengo 
se consolide de alguna manera. 

¿Pero la razón es la inestabilidad o que no puedas llegar a rendir lo que exige 
la investigación? 

Sí, sí. Yo sé que si ahora me quedase embarazada, tendría un año. Y 
estás un año. No son cuatro meses de baja. Es más, porque cuesta coger el 
ritmo después... O sea, puede ser perfectamente un año. Y todavía no. A 
lo mejor más adelante o a lo mejor más adelante es demasiado tarde. No 
sé. Pero ahora mismo no. El impedimento principal es éste. El principal 
motivo es el nivel de exigencia. (EDD1)

En aquest context, l’èxit de les dones investigadores és el resultat de 
diferents escenaris. El primer, l’assumpció d’un model masculí d’investi-
gació, en què les responsabilitats familiars (el fet de tenir fi lls) es pospo-
sa sine die fi ns a la consolidació de la pròpia carrera professional, qües-
tió que no deixa de suposar contradiccions lògiques en la mateixa dona 
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com possible futura mare (des del punt de vista fi siològic, però també 
des d’un punt de vista social, en el sentit de les sancions que la mateixa 
societat atorga a dones adultes que no són mares i, per tant, no «complei-
xen» amb la seva funció). El segon escenari, l’assumpció de preferències 
familiars per sobre de les professionals, la qual cosa suposa, en moltes 
ocasions, sacrifi car aquest àmbit en benefi cide l’altre. El tercer escenari, 
però, fa referència a l’opció d’intentar compatibilitzar ambdós àmbits, el 
professional i el familiar, intentant que un no suposi necessàriament el sa-
crifi ci de l’altre. En aquest sentit, de les entrevistes realitzades es desprèn 
la importància del suport familiar, fonamentalment de la pròpia parella. 
L’organització que la dona investigadora i la seva parella fan de les seves 
responsabilitats familiars resulta de gran importància a l’hora de condici-
onar la carrera acadèmica i investigadora de la mateixa dona. Aquesta or-
ganització, en forma de pacte o d’acord entre dues persones, fa referència 
a un canvi progressiu en la forma d’entendre la divisió sexual del treball, 
materialitzada en l’organització familiar de la cura i l’atenció dels fi lls 
com de la pròpia llar i les seves responsabilitats domèstiques i familiars 
que es derivin.

¿Y respecto al cuidado de los hijos?
Eso depende, obviamente, de cómo esté pactado. (EDD1)

Per les dones és complicat, i fi ns que els homes no assumeixin el tema 
familiar realment igual i les dones que viuen en parella, que decideixen 
tenir fi lls en parella, per mi la teva parella ha d’entendre molt bé la feina 
que fas i que hi hagi igualtat. Que si per a ell la seva feina és important, 
per a ella la seva també. I que un dia arriba tard, doncs l’altre arribarà un 
altre dia tard i que tot s’ha de distribuir més o menys equitativament, en 
funció del tipus de feina, de la proximitat del domicili i tot això. Si no, és 
que no podem fer rés. (EDD5)

I, des del teu punt de vista, penses que és compatible la cura de fi lls amb la 
recerca? 

Jo crec que sí que es pot, però has de saber que és lo que vols i intentar 
que tot el que comporten els fi lls, tota la feina que comporten els fi lls es-
tigui compartida. I aprofi tar molt el temps. I quan les estones que no cal 
que estiguis a casa amb els nens, perquè ja hi ha la teva parella —per tant, 
estan ben cuidats—, doncs tu pots no ser-hi o treballar a casa els vespres. 
(EDD9)

Yo conozco mujeres que rondan la cuarentena o cincuentena y hablas 
con ellas y se sienten como que la sociedad o la gente que los rodea, si 
tú no te dedicas más tiempo a la criatura que el hombre, es como todo el 
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mundo lo viese de una manera negativa. «Qué mala madre que es, que 
no le dedica más tiempo a la casa o a la familia que...». También hay ca-
sos diferentes, pero eso no se consigue si no te coordinas bien el equipo. 
(EDD12)

INICIATIVA EMPRENEDORA I GÈNERE

Aquesta forta presència de les càrregues familiars o, si es vol, del treball 
reproductiu sobre l’esfera pública o visible de l’àmbit professional o del 
treball productiu, condiciona en gran mesura la pròpia forma de concebre 
la vida d’homes i dones i de la seva relació respecte a diferents dimensi-
ons (com el treball, la família, etc.). És tal aquesta incidència que el discurs 
acaba interioritzat. Els homes són més competitius, assumeixen més ris-
cos i tenen més clars els seus objectius. Les dones, en canvi, serien menys 
competitives i busquen més la seguretat i l’estabilitat d’una feina per so-
bre dels riscos que, a vegades, suposa la carrera investigadora. 

Són menys competitives. També estic convençuda d’això. Si estem bé 
amb la feina que fem i amb l’equip que treballem, tampoc tenim una àn-
sia d’anar dalt o d’estar davant. (EDD9)

I penses que els homes...? 
Són més competitius. Jo crec que sí. Potser és més caràcter personal, 

però que hi ha més competitivitat en els grups que hi ha més nois, sí. No 
estic dient que sigui bo ni dolent. A la carrera ascensional sí que hi ha di-
ferències entre homes i dones. I veig en el meu equip, majoritàriament de 
dones, que això no passa tant. Ara tenim un noi, que és un Ramon i Cajal, 
i li veig un aire molt més competitiu. (EDD6)

I després del tall o del moment de la postdoc, les dones es consoliden 
de la mateixa forma que els homes? 

No sé, però crec que els nois tenen més aquesta cosa de jugar-se-la, 
potser. (EDD4)

Abans deies que els nois són més competitius. També són més emprenedors? 
Sí, i tant, segur. 
Sí? 
Sí, seguríssim. La dona va més a la cosa més estable i més segura, per 

no haver de patir. I l’home és més explorador, més competitiu i més ar-
riscat. (EDD5)

El techo está y la diferencia en el salto de un nivel a otro existe. Está 
clarísimo. Quizás también somos nosotras mismas o la presión que tienes 
de fuera que te obliga a hacer unas cosas y crear una estructura que tú 
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misma... Porque tú te presionas y dices «Mi rol es éste y de aquí no paso». 
En cambio, el rol del hombre siempre por tradición ha sido otro. Y siem-
pre es más fácil continuar. Las cosas están cambiando. Supongo que para 
las más jóvenes las cosas variarán. Las mujeres terminarán teniendo las 
criaturas con más edad, porque primero tienen que establecerse profesi-
onalmente y después tener una familia. Antes esto no era así. Yo creo que 
eso poco a poco irá cambiando. Pero todavía está. (EDD7)

Aquest discurs resulta interessant si el vinculem a la idea de l’empre-
nedoria com a forma d’entendre el treball més associada a riscos i nove-
tats que no pas a una certa estabilitat, més si parlem del moment inicial 
de la creació d’una empresa. En aquest sentit, es podria pensar que els 
homes, a més de tenir menys obstacles dins la carrera acadèmica i inves-
tigadora, també estarien més predisposats a poder iniciar un procés de 
creació d’una empresa. Però, com ja hem apuntat abans, de les entrevistes 
es desprèn que aquesta cerca d’estabilitat i de seguretat per part de les 
dones està condicionada per la seva assumpció d’un àmbit, el familiar, 
que ha de ser necessàriament compatible amb el seu el treball (si és que 
volen continuar desenvolupant aquest àmbit professional). Els homes, en 
canvi, no acostumen a tenir en compte ambdós àmbits a l’hora de prendre 
decisions sobre la seva trajectòria professional. Dit d’una altra forma, les 
dones posen dins la mateixa balança família i treball i busquen la forma 
de fer-los compatibles, o bé, han de decidir entre un o l’altre. I aquestes 
decisions estan condicionades per diversos factors, com és el suport fa-
miliar, materialitzat en el «pacte» adquirit amb la parella, les expectatives 
familiars pròpies així com les condicions de la pròpia feina. Aquest últim 
factor fa que es busqui unes condicions laborals (fonamentalment referent 
als horaris però també salarials) que siguin compatibles amb les seves 
actuals o futures responsabilitats familiars. Els homes, en canvi, majorità-
riament no tenen en compte la família a l’hora de «pensar» en la feina, la 
qual cosa permet prendre decisions sobre aquesta sense condicionants ni 
limitacions.

Una mujer puede estar uno, dos, tres años de postdoc. No vea las cosas 
claras y diga, pues aquí me quedo. En el laboratorio donde estaba yo en el 
primer postdoc que hice, había tres estudiantes de doctorado, dos chicas 
y un chico. El único que ha continuado y que tiene una plaza fi ja de inves-
tigador es el chico. Las chicas han decidido tener familia y están haciendo 
investigación, pero más como un trabajo. Esa diferencia existe. (EDD9)
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LA INICIATIVA PRIVADA COM A ALTERNATIVA?

Aquesta forma diferent d’encarar les dimensions productiva i reproducti-
va genera diferències entre homes i dones a l’hora de plantejar una inicia-
tiva com la creació d’una empresa derivada. Una iniciativa que s’allunya 
dels paràmetres del treball per compte aliè en termes d’horaris, seguretat i 
estabilitat, entre altres. També resulta molt important, com ja hem esmen-
tat, la xarxa de suport, sigui aquest familiar, representant pel suport de la 
parella, com per part de la universitat, representat pel grup de recerca, el 
departament o la facultat on s’ha format l’investigador o la investigadora. 
No sembla freqüent que des dels doctorands i doctorandes i, posterior-
ment, dels investigadors i investigadores ja doctors i doctores, es plantegi 
l’alternativa de l’emprenedoria com una opció futura possible. La manca 
de suport familiar o de coresponsabilitat en les tasques familiars difi culta 
en major mesura el plantejament d’aquest tipus d’iniciatives a les dones 
potencialment emprenedores que als seus homòlegs masculins.

¿Y piensas que a la hora de crear una spin-off y de ser responsable de una 
empresa, sería compatible con las responsabilidades familiares? 

Yo creo que es bastante incompatible. A ver, hay casos de mujeres em-
prendedoras. Pocas pero hay. Pero supongo que eso implica coordinación 
y organización al máximo. Que la pareja apoye. Yo creo que siempre tiene 
que haber un sacrifi cio de uno de los dos. No sé si siempre puede ser 
cincuenta-cincuenta. (EDD1)

A nosaltres ens agradaria tenir una cosa d’aquestes [empreses derivades], 
perquè, a més a més, el problema que tenim i que tinc greu aquí és que 
tenim gent treballant, que els formes, que fan la tesi doctoral, que són 
bons i que en saben, i que no els hi pots oferir res més. És a dir, acaben la 
tesi doctoral i s’ha acabat. 

I aquests joves que esteu formant s’han plantejat mai fer una empresa? O ha 
partit més de vosaltres? 

Ha partit de nosaltres. Jo ho he plantejat, sobre en una persona que 
teníem aquí, que jo veia que s’anava al carrer. I ha començat a tenir con-
tractes de professor associat i això. I va arribar un moment que se’ns va 
començar a tallar. I ara més. I que s’anava al carrer. El que passa és que 
he tingut tendència sempre a agafar dones. No és que sigui absolutament 
voluntari. Però, no sé per què, hem acabat sent un equip que som dos 
nois i la resta són noies tot. I totes acaben tenint el mateix problema. Po-
sar-se al front d’una cosa d’aquestes quan tenen altres responsabilitats 
familiars costa molt més que als homes. (EDD4)
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¿Y cuál es la alternativa para los estudiantes que hacen investigación? ¿Iinte-
grarse en una empresa ya consolidada o...? 

Yo creo que sí. Creo que hay muy poco emprendedor. Creo que aquí 
el espíritu emprendedor es bajo. Ya sea porque hay difi cultades para lle-
varlo a cabo, ya sea por falta de ganas o por falta de expectativas, pero 
yo creo que es bastante bajo el tema de emprendedores. Hay casos, pero 
creo que falta mucho por concienciar a la gente. O darles las herramientas 
para decirle: «Tienes la posibilidad de hacerlo, lo único que tienes que 
hacer es buscar fi nanciación», que no es poca cosa. Uno tiende más a aco-
plarse a una estructura que ya esté hecha. 

¿Y en los casos que conoces hay más presencia de hombres o de mujeres? 
De los casos de spin-offs, que hayan hecho empresas, hombres. Mayo-

ritariamente hombres, sí. 
¿Y emprendedores en investigación, como tú, creando un grupo de investiga-

ción propio? 
Depende, pero yo creo que hay mayoría masculina. Pero no está muy 

marcada la diferencia. Aunque se habla mucho de ese techo de cristal que 
no se traspasa. Seguramente existe, pero no es una diferencia muy acusa-
da. Pero sí que está, de alguna manera. Por diferentes factores, que están 
aquí infl uyendo. (EDD1)

5.3.2 Gènere, emprenedoria i universitat

EL CONTEXT MASCULÍ DE LA INVESTIGACIÓ

El primer element que s’ha de tenir en compte de les entrevistes realitza-
des és la confi rmació de la percepció de la limitada presència de dones al 
capdavant d’empreses de transferència de coneixement. Tot i que alguns 
entrevistats i entrevistades perceben un cert augment de dones emprene-
dores en aquest sector, la presència d’homes com a responsables d’empre-
ses derivades continua essent plenament majoritària. 

Hi ha molta presència de dones emprenedores al vostre sector? 
El sector farmacèutic és un sector bastant masculí. És a dir, les que 

treballen són les dones, als laboratoris. Però els caps són sempre homes. 
Almenys, fi ns ara era així. Crec que això està canviant, però la indústria 
farmacèutica és molt masclista. (EDE2)

Nosaltres, ara, moltes vegades, ens arriba una spin-off i la porten 
dones. Majoritàriament no, eh? Majoritàriament són homes. Però, 
sorprenentment,a vegades arribem i, ostres, són dones qui porten l’em-
presa. (EDE8)
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Si que és veritat que, en aquest sector, pràcticament, tots els emprene-
dors som homes. Això és una evidència. (EHE1)

Jo no he notat discriminació. El que passa és que sí que és veritat que 
en aquest camp hi ha molts més homes que dones. Sobretot, el camp tec-
nològic, d’enginyeria, de materials. Hi ha molts homes. I realment jo sola 
amb tot de nois al meu voltant i una noia i, potser, una altra. Aleshores, 
sí que és veritat que costa de trobar dones. Encara que n’hi ha moltes, 
perquè jo he sigut professor vint anys aquí i he tingut moltes alumnes. 
Però, no sé, el que passa que després aquestes persones o bé se’n van a 
ensenyament o bé se’n van a la indústria o a la investigació, però a llocs 
molt concrets; però així, emprenedoria, no. O sigui, no es dediquen tant 
a l’emprenedoria.

I trobeu més casos de nois...? 
Sí, sí. Amb spin-offs i amb innovació sí, sí. No sé exactament per què.  

(EDE10)

Abans em deies que la participació femenina en aquest sector és molt baixa...
A veure. A nivell directiu, sí. Estadísticament, jo diria que és així. A 

nivell de direcció de recerca o de direccions tècniques, jo diria que és fi ns 
i tot al contrari. És a dir, hi ha una presència més notable de dones, que 
també m’imagino que té a veure amb la qüestió estadística que des de fa 
uns anys a la universitat a les carreres tècniques hi ha més dones que ho-
mes. I a la carrera investigadora hi ha més dones que homes. Amb la qual 
cosa, si hi ha més dones que homes en la carrera investigadora, doncs és 
normal que les empreses que estan molt vinculades a la recerca en els 
seus llocs directius pel que fa a recerca, es nodreixin del que hi ha més al 
mercat. I són dones. (EHE1)

De les entrevistes no es deriven elements que ens facin pensar que 
part d’aquesta menor presència està condicionada per les limitacions o 
difi cultats cap a les dones emprenedores a l’hora de crear una empresa. 
No observem que les institucions encarregades de gestionar i assessorar 
aquest tipus d’iniciatives tinguin alguna mena d’incidència. Una altra 
qüestió és el caràcter majoritàriament masculí de les mateixes estructures 
universitàries, en referència als grups de recerca, departaments i altres, 
qüestió que ja hem apuntat en l’anterior apartat.

EL FACTOR «PARELLA» O LA IMPORTÀNCIA DEL SUPORT FAMILIAR

El que sí que apareix a les entrevistes realitzades és la importància, ja 
apuntada a les entrevistes anteriorment analitzades, de la divisió sexual 
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del treball com a factor signifi catiu a l’hora d’iniciar i de mantenir una 
iniciativa empresarial d’aquesta mena. En aquest sentit, sembla que es de-
riva de les entrevistes que el suport familiar, fonamentalment de la pròpia 
parella, resulta fonamental a l’hora de tirar endavant una empresa deri-
vada. Aquest suport es materialitza de dues maneres diferents, en funció 
de si parlem d’emprenedors o d’emprenedores. D’una banda, respecte 
als homes emprenedors, aquest suport es materialitza en la derivació ma-
joritària de les responsabilitats familiars en la pròpia parella. En canvi, 
respecte a les dones emprenedores, aquest suport es materialitza en la 
assumpció de responsabilitats familiars en termes paritaris (coresponsa-
bilitat de la cura). A aquests suports diferenciats cal afegir recolzament 
emocional i afectiu cap a la iniciativa que engega tant l’emprenedor com 
l’emprenedora. 

I penses que aquesta mena de treball és compatible amb la dedicació a la fa-
mília? 

A veure. Jo diria que és difícil. Si ho comparo amb una persona que 
viatja constantment, que està penjada als avions i que el seu horari és no 
tenir horari, no hi trobo gaire diferència. Si ho comparo amb una persona 
amb un horari de vuit a cinc, sí que hi ha diferències evidents. Jo sóc cons-
cient que, encara no era emprenedor, però ja era directiu, quan era més 
joves i les nenes eren petites, doncs, no és que no em dediqués a la família 
i no tingués cura, és a dir, no cobreix les meves obligacions... Però anar a 
buscar els nens a les cinc de la tarda, doncs no. Amb la qual cosa, una de 
dos: o, en aquest cas, la meva dona tenia una certa disponibilitat major o 
has de tirar de família, canguros, etc. (EHE1)

En el vostre cas, et dediques més tu o la teva parella als teus fi lls? O recorreu 
a la família? 

No, es dedica més la meva dona. Té una jornada reduïda. Fa sis hores. 
Fins les tres de la tarda. 

Penses que una dona que porti, per exemple, més pes respecte a la seva família, 
podria portar una empresa d’aquest tipus?

Home... Penso que les dones, igual que en qualsevol feina. Hi ha una 
època de la vida que si tenen nens, encara que sembli masclista, que hi ha 
una època de la vida que entre l’embaràs, els mesos de baixa,... si et coin-
cideix en una etapa d’aquestes amb un etapa de tenir nens petits, doncs 
és complicat. Clar. Penso que ha de ser molt complicat. Però també ho 
és quan estan treballant per a una empresa, per un altre. Per tant, potser 
és evitar que et coincideixi i si no, doncs, estar molt organitzat, demanar 
ajuda externa, que molta gent ho ha fet. En el nostre cas, no ens ha calgut 
perquè la meva dona s’ha pogut dedicar a la família, sobre tot a les tardes, 
i als matins, entre que els nens van a l’escola o a la guarderia, doncs tam-
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poc ha estat un problema. Jo penso que si ets emprenedora i coincideix 
la creació de l’empresa amb un embaràs, doncs ha de ser complicat. Molt 
complicat. (EHE2)

I una cosa molt important jo crec que també és l’entorn que tinguis. Jo 
puc estar-me aquí dotze hores perquè la meva dona no, no... Jo sé que, 
de vegades, per molta gent, és difícil compaginar la vida professional i la 
vida personal o familiar. I en aquest aspecte, jo tinc sort, que em donen 
tranquil·litat. 

La teva dona treballa? 
Ara no. Quan vam tenir el segon, va deixar de treballar. Però ara torna 

a buscar feina. (EHE3)

I ha canviat molt la teva dedicació a la família...? 
Igual que li he pres temps a la universitat, noto que també li he pres 

una mica de temps a la vida familiar. Vull dir que abans la feina a la uni-
versitat era la que era i tenies una certa disponibilitat. I ara, per trobar 
temps per dedicar-li a l’empresa, he d’agafar una part que temps a la 
universitat i una part de temps de la teva vida familiar. 

I ara es dedica més la teva dona o reccorreu a la família? 
A veure, quan estava només a la universitat, em dedicava més a tas-

ques de la llar que no ara. Ara, m’he de coordinar amb la dona per poder 
portar tota la feina familiar. (EHE5)

Però hi ha suport per part de la teva família o havia certa...? 
A casa meva sempre he tingut bastant... han acceptat bastant les meves 

decisions. Vull dir que no he tingut mai oposicions en aquest aspecte, ni 
la Montse7 tampoc. Al contrari, jo crec que ens animen. O els hi sembla bé 
que fem coses. (EDE5)

L’Anna, en canvi, no va tenir cap suport a casa seva, de la família. És 
que això és important. Igual que nosaltres, des de casa ens animaven, 
encara que a vegades ens critiquin, però sempre hi ha un suport, en el cas 
de l’Anna no. El seu marit ho veia fatal i semblava que estava perdent el 
temps, que si es posés a treballar fora, tindria un sou fi x molt millor, que 
aquí seria molt complicat. I era una mica: «Jo porto això i tu què portes 
cada mes a casa?» Al principi, no, no tenim ni sou el primer any. I això, 
ella a casa... El seu marit volia que ella anés a treballar amb ell. Ella no 
volia. I aquí va haver una mica de lluita. I, si tu tens els teus problemes, 
que això no funciona, però a casa t’estan ajudant, és molt diferent que si 
a casa t’estan dient: «Això no funcionarà, això no funcionarà, t’estàs liant, 
estàs perdent el temps». I va arribar un moment que ella va dir: «Jo no 
puc». I va passar a una altra empresa. Li va fer molta por. I va anar a ser 
comercial. (EDE2)

7 Els noms que apareixen s’han canviat per tal de mantenir l’anonimat de les entrevistades.
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LA VIDA FORA DE LA FEINA 

La relació entre treball productiu i treball reproductiu apareix en tots els 
discursos de les emprenedores entrevistades amb fi lls; relació que, en can-
vi, no té la mateixa presència en els discursos dels emprenedors amb fi lls. 
En ells, sembla que no hi ha connexió entre ambdues dimensions. Família 
i feina no sembla que interfereixin entre si. La raó no només està donada 
per la plena assumpció de les responsabilitats familiars per la pròpia pa-
rella, i arriba a la interiorització d’un discurs per part dels homes empre-
nedors, en què ambdues esferes no sembla que estiguin relacionades. O, 
dit d’una altra forma, un discurs en què no sembla que ambdues esferes 
es condicionin entre si. Tot i que aquest discurs és majoritari, apareixen 
alguns elements en alguns discursos d’emprenedors que reconeixen la 
importància de l’assumpció d’aquestes responsabilitats per part de la prò-
pia parella, perquè un mateix pugui desenvolupar amb èxit la seva feina.

No conec cap cas d’emprenedor que vingui d’un horari de vuit a cinc 
de dilluns a divendres. No els conec. No dic que no hi siguin. Almenys, 
en aquest sector. Tots els que conec són gent que prèviament ja treballava 
per a tercers i era gent que s’hi dedicaven moltíssimes hores i amb molt 
entusiasme i molta il·lusió pel que feien. (EHE4)

I penses que és compatible aquest tipus de feina amb tenir una família i tenir-
ne cura? 

Sí, jo penso que sí. No deixa de ser una feina. I més, si tu et sents animat 
pel projecte, també fa que l’estat anímic sigui positiu de cara a la família. 
Has de fer sacrifi cis, sobretot, econòmics, de que potser no tens la segure-
tat de treballar per una altra empresa. Però penso que és compatible i no 
té més difi cultats de les que puguis tenir una altra feina. (EHE2)

Consideres que és compatible gestionar una empresa amb la cura de fi lls? 
Hi ha gent que ho fa. Jo difícilment podria fer-ho. Jo puc fer-ho perquè 

hi ha la meva dona que ho fa. Ja està. Però jo crec que hi ha molta gent que 
ho fa, que es dedica a gestionar empreses i compatibilitza les tasques de 
l’empresa amb la seva vida familiar. I la meva feina ho permetria fer-ho. 
(EHE3)

I penses que una dona que hagi d’assumir la cura dels seus fi lls podria portar 
també una empresa? 

Jo crec que sí, perquè portar la casa és una feinada tremenda. Llavors, 
la capacitat que tenen les dones d’organitzar-se. Jo crec que la dona pot 
aportar potser més que la majoria dels homes. Que els homes, tens el teu 
horari, cadira, ordinador, vas fent, a tal hora cap a casa i ja està. La dona 
com a organització i gestió de recursos molt millor. 



132

Ignasi Brunet, Inma Pastor, Juan Rodríguez

I penses que aquestes tasques domèstiques o familiars condicionarien molt la 
gestió quotidiana d’una empresa? 

Home, cada família és un cas, però el que et deia. El temps és el que 
és. Si dediques menys temps a la família, vol dir que li dediques més a 
l’empresa. Llavors, portar aquest equilibri jo crec que és complicat, tant 
de l’empresa cap a la família com de la família cap a l’empresa. (EHE5)

El contrari passa amb els discursos de les dones emprenedores entre-
vistades. La família i la relació d’aquest àmbit amb l’àmbit professional és 
una constant a tots els discursos analitzats. Aquesta presència de l’àmbit 
familiar en el discurs de les dones emprenedores condiciona el dia a dia 
de la seva feina com a responsable de les seves empreses i suposa un 
greuge comparatiu vers els seus homòlegs masculins. De les entrevistes 
no es deriven elements que indiquin difi cultats més grans o més petites 
per conciliar vida laboral i familiar en funció de si parlem de treball per 
compte propi o treball per compte aliè. Semblen més decisius factors com 
l’esmentat abans del suport familiar i de l’organització de les responsabi-
litats familiars amb la pròpia parella.

A veure, sempre és més fàcil per un home portar una empresa, perquè 
normalment els fi lls no recauen sobre ell. I jo crec que això està canvi-
ant. I, per tant, quan tu tens fi lls petits; però no només una empresa així, 
qualsevol tipus d’empresa; és molt més estressant per a una dona que 
per a un home. Molt més. I pateixes molt més quan tens nens petits. Però 
això no és pel fet de ser emprenedor. Això en qualsevol tipus de negoci, 
en qualsevol tipus de feina, una dona sempre porta més càrrega que un 
home. Però no és un problema de feina, és un problema de casa, que està 
una mica mal repartit. (EDE5 )

Fins ara hem crescut més poc a poc. Però tampoc volíem que entrés un 
capital risc i que ens comencés a marcar ell totes les pautes. Una mica pel 
que et deia. Perquè tenim una vida fora d’aquí i no volem perdre la qua-
litat de vida que tenim. Nosaltres aquí treballem totes les hores que facin 
falta, però aquí. Però nosaltres, viatjar molt... no volem fer-ho. I llavors és 
una opció. (EDE2)

I darrere d’aquesta organització, és possible que també hi hagi una certa sen-
sibilització cap a l’esfera familiar? 

Clar, clar. Evidentment. Per això et dic que per mi no és ser dolent ser 
dones en aquest aspecte. No és dolent. Perquè el fet de ser dones i ser res-
ponsables d’uns fi lls ens obliga a organitzar-nos molt més el temps per tal 
de poder estar a casa a una hora. Jo no crec que sigui dolent això. I, a més, 
si ara alguna diu «Ostres, m’han trucat de l’escola que tinc al nen malalt». 
Doncs, tu te’n vas. Tothom ho entèn. I te’n vas i no hi ha cap problema. 
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Potser en un altre tipus d’empresa hauries de dir «Ostres, i ara a veure 
com els hi explico». O jo què sé, hi ha la festa fi nal de curs del nen. Doncs, 
tothom entèn que la festa fi nal de curs del nen és important. I qui té nens 
se’n va i el que no, es queda. Perquè, després, aquesta persona, potser a 
la nit està treballant a casa seva. No tenim cap problema per ser dona. Al 
contrari, penso que ens organitzem més bé. (EDE4)

ESTRATÈGIES DIFERENCIADES PER GÈNERE

Un element interessant que apareix en alguns dels discursos és l’adop-
ció d’estratègies diferenciades en funció de si parlem d’emprenedors o 
emprenedores. D’algunes entrevistes es deriva que les dones emprene-
dores adopten o serien més propenses a adoptar estratègies que podríem 
anomenar més «conservadores» a l’hora de gestionar una empresa. Amb 
estratègies més conservadores ens referim a la no-acceptació d’inversi-
ons o socis externs, com un capital risc o l’entrada d’un soci majoritari 
dins l’empresa. Les dones emprenedores volen «controlar» el seu negoci 
de forma integral, i l’entrada de capital risc podria suposar una pèrdua 
de control d’aquest i, segons les entrevistades, una dedicació més gran a 
l’empresa. La raó d’aquesta voluntat més gran de control de la seva em-
presa està condicionada, una vegada més, per la cerca constant de com-
patibilitat entre la seva vida professional i la seva vida familiar. Per algu-
nes entrevistades, l’entrada d’inversions externes del tipus de societats de 
capital risc o socis majoritaris, etc., suposaria una pressió externa a l’alça 
que derivaria en el sacrifi ci d’una de les dues «vides» en favor de l’altra, la 
laboral o la familiar. Les dones emprenedores entrevistades amb fi lls no es 
volen plantejar aquest dilema, i mantenen el que podríem anomenar com 
un «perfi l baix» per a les seves empreses. Aquesta estratègia no pressupo-
sa un caràcter menys competitiu ni menys ambiciós per part de les dones 
front als homes emprenedors, sinó l’assumpció de les seves responsabili-
tats familiars en major mesura que els seus homòlegs masculins.

I no heu buscat altres tipus d’inversions, capital risc...? 
No, no, no. Mira, la nostra idea era que mentre que poguéssim no-

saltres amb la facturació i aguantar l’estructura, ens estimàvem més no 
agafar capital risc. (EDE5)

L’I+D jo penso que el límit el posem nosaltres. Podríem fer molts més 
convenis amb empreses. El que passa és que arriba un punt que l’I+D et 
va requerint cada cop més personal i tampoc volem que això se’ns des-
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mani. Perquè l’I+D té pujades i baixades. Hi ha èpoques que la indústria 
va molt bé i tothom vol fer recerca i tothom vol fer. I després hi ha unes 
altres èpoques que a lo millor la gent ja no vol. I el que no pots fer és carre-
gar-te molta estructura, que després vingui un moment dolent i et quedis 
una mica penjat. Llavors, som molt conservadores amb això. (EDE6)

Bueno, suposo que si tu comences amb un model d’empresa que no 
pots funcionar sense capital o no tens cap font d’ingressos, no tens una 
altra. Però el nostre cas no era així. Nosaltres ja teníem el servei i treba-
llem amb clíniques veterinàries i facturem cada mes. I amb això paguem 
els sous. Desprès tot l’I+D que tenim, tot el treball que fem amb empreses 
i tot això és el que ens permet desenvolupar el producte nostre, que en 
aquests moments ja estem començant a traure al mercat i que ens pot 
ajudar a créixer molt més ràpid. (EDE1)

La idea és aquesta. Anirem creixent a poc a poc, si només depenem 
de la facturació, del servei. Però a mida que podem anar desenvolupant 
aquest productes i anar fent patents noves, la idea és que sigui això el que 
ens faci créixer. Ens estimem més això que no capital risc. (EDE3)

I quan vas començar amb l’empresa, hi dedicaves més o menys temps a la 
família? 

Jo no, a mi no m’ha afectat tant. Però ja et dic, però probablement és 
un cas estrany, el nostre. Perquè jo he parlat amb gent d’altres empreses, i 
realment ho porten molt malament. Però, sobretot, quan tenen inversors 
externs. Quan hi ha un inversor que ha posat uns diners, aquest inversor 
marca molt bé les pautes. I són unes pautes normalment molt estrictes. I 
llavors aquella gent fa més hores que... perquè han de complir uns objec-
tius i això porta molt estrès. I això sí que ho he viscut amb companys que 
tenien spin-offs, que realment era molt estressant i vivien molt malament. 
I nosaltres això ens ha fet veure que, mentre sigui possible, no tindrem 
inversors. (EDE2)

Per part dels homes emprenedors, alguns mostren dubtes sobre 
aquestes estratègies més arriscades, com la introducció de capital risc o 
de socis externs. Però aquests dubtes no van relacionats amb les possibles 
implicacions respecte a la relació entre família i feina, sinó, més aviat, amb 
les conseqüències que tindrien aquestes inversions externes en el propi 
control de l’empresa i la seva situació futura.

Hem cobert la primera i segona etapa de fi nançament només amb di-
ners públics: crèdit a baix interès i subvenció. Ho hem cobert, sent només 
els socis. I no és fi ns la tercera ronda que començarem un dia d’aquests 
en què ja sí que, ara estem a la cerca de bastants més diners. I aquí tenim 
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claríssim que ha d’entrar algun soci extern. I, a més a més, és bo per a la 
companyia. I ho podrem fer en unes condicions en que la trajectòria que 
hem recorregut ens permetrà, no diré vendre’ns més cars, però sí que la 
companyia pugui ser valorada de manera més acurada, no tant pel po-
tencial del que pot fer, sinó a més a més del poc o molt que ja portem fet. 

Però la idea és «vendre la companyia»...? 
A veure, aquí hi ha vàries opcions. Tenim clar que ha d’entrar diners de 

fora. Diners de fora bàsicament poden ser tres coses. Una, una entitat fi -
nancera pura i dura: un banc. Amb la qual cosa entren, posen uns diners, 
pretenen un benefi ci, et controlen bàsicament a nivell fi scal i comptable. 
A nivell tecnològic tenen poca cosa a dir. I aquí és un procés d’acom-
panyament en el que en principi no està previst la venda de la compa-
nyia, però potser sí que estaria prevista la dilució dels socis inicials en 
un entorn més general. Cosa que, en principi, no descartem i tenim clar 
que hauria de ser així un dia o l’altre. La segona opció seria el clàssic 
venture capital o capital risc. Amb aquest, l’avantatge o la diferència que 
hi ha sobre l’anterior és que estan bastant més tecnifi cats. És a dir, ente-
nen bastant més de què estàs parlant, i amb la qual cosa et cargolen més, 
però també és veritat que et poden ajudar més, en el sentit de que també 
et poden obrir portes tecnològiques, via client, via partner, via possibles 
proveïdors. I aquí sí que, des del primer moment, es negocia la sortida 
d’aquest inversor, perquè aquest, bàsicament, vol guanyar diners i la se-
gona etapa seria que la seva participació es vengui amb alguna entitat 
més gran. I aquí una de les coses que es pot plantejar és que els socis ven-
guin la companyia o, i aquí hi hauria dues opcions: una, la venda total i 
l’altra, la venda parcial. I, després, la tercera opció és que l’inversor sigui 
soci tecnològic que, en el nostre cas, ja hem tingut algun contacte i alguna 
conversa, que és una multinacional del sector a on estàs que estigui molt 
interessada en la tecnologia i que digui «Escolta, directament, compro la 
companyia. Vosaltres us quedeu a dintre, però a partir d’ara les decisions 
les prendré jo». Això té l’avantatge de que assegura la supervivència de 
la companyia. I te la pega de que limita molt el creixement. Això és una 
cosa que, com tot a la vida, té avantatges i inconvenients. I en qualsevol 
cas, caldria veure que és el que més ens interessa. El que sí que tenim 
clar els socis és que, com quan un fi ll es fa gran, el nostre fi llet comença 
a tenir una certa edat i el més important és la pervivència de l’empresa 
com a tal. Si després els socis seguim vinculats, doncs millor. Però allò de 
jo ho he creat i fi ns a l’últim dia això és meu i tal. Tenim clar que no, que 
no potser. (EHE1)

Nosaltres, al tenir un model de negoci que es basa en el servei i no en 
un producte, doncs, no tens necessitat d’obtenir un gran fi nançament per 
tirar endavant les activitats. Perquè bàsicament són les hores de treball 
que dediques a vendre o a prestar el servei, amb la qual cosa no hem tin-
gut necessitats fi nanceres molt altes. I això ha fet que no haguessin d’anar 
a buscar altres inversors o fer ampliacions de capital que nosaltres no 
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veiem necessari, perquè això t’obligava ja també a tenir... bueno, a retornar 
també aquests diners d’alguna forma. Amb la qual cosa no volíem tam-
poc un compromís tan alt com per haver d’estar obligats després, encara 
que fos moralment, a retornar aquests diners a altres inversors o bé a un 
banc o a una altra entitat que ens ho faciliti. Però, bàsicament, perquè no 
hi havia una necessitat molt alta d’obtenir grans fonts de fi nançament pel 
que nosaltres fem. (EHE2)

I heu plantejat la possibilitat d’ampliar capital? 
Sí, sí, per força. Faria falta ampliar capital. Necessitaríem... No aniríem 

sols, no estaríem sols. Segurament seríem socis: o socis capitalistes o socis 
que ens puguin aportar xarxes de rentes o xarxes de contactes o el que fos 
fora. (EHE3)

Nosaltres som una empresa petita. Vull dir, també arriba un moment 
en el que has de decidir si et vols mantenir així o vols créixer. Ara estem 
en un moment de reorientació del projecte. Tenim molt poca activitat i 
estem pensant si fer un salt endavant i entrar en la via aquesta del crei-
xement, la qual té riscos, o inclòs si tanquem... Ara hi ha dues opcions: o 
tires endavant o tanques. (EHE4)

El risc principal és que no et surti bé. Que facis una inversió de qua-
tre-cents mil euros, que desenvolupis servei i tal, i que no siguis capaç 
d’aconseguir els clients que necessites per poder després recuperar la in-
versió. Amb la qual cosa introdueix més pressió de la que hem tingut fi ns 
ara. Fins ara no hi havia una inversió molt alta i tampoc no hi havia una 
pressió molt alta de facturar. És a dir, si un projecte entrava, doncs millor, 
però si no entrava, tampoc ens posàvem en una situació de perill, de no 
poder pagar les factures. (EHE2)

El capital social el vam posar dels nostres estalvis. Es vam presentar a 
alguns premis d’emprenedoria que vam guanyar, i això també és capital 
que vam aportar a l’empresa. I després també algun préstec bancari. I úl-
timament estem intentant accedir a temes de capital risc. El que passa és 
que, de moment, les proves que hem fet no han estat... no hem aconseguit 
cap soci capitalista. 

Però la vostra idea és ampliar el capital de l’empresa? 
Sí, sí. 
Però la inclusió de capital risc no suposa certs riscos? 
Sí, sí. Quan entra un capital risc, el que et demana és una part de l’em-

presa. Ara mateix, el capital de l’empresa som tres socis que tenim cadas-
cú el 30% i la universitat que té un 10%. Quan entra un soci capitalista, 
doncs igual fem una avaluació de l’empresa i si jo poso x euros, doncs 
això suposa un x% de l’empresa. I el que vol aquest capitalista és «bueno, 
jo em quedo amb un x% de l’empresa, a canvi d’aportar aquest capital a 
l’empresa». 
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I vosaltres esteu disposats, tot i aquesta pèrdua de control? 
Sí, en principi sí, perquè ara portem un desenvolupament de tota una 

tecnologia nova. No és el mateix que muntar una botiga d’informàtica, li 
compro al proveïdor i li venc al client. Aquí tot ja està fet. Nosaltres hem 
de fer tot un desenvolupament. (EHE5)

Aquest discurs, fi ns i tot s’acaba interioritzant en alguns entrevistats 
i en algunes entrevistades, que arriben a defi nir els homes emprenedors 
com a persones més agressives, competitives i arriscades, davant de les 
dones emprenedores com a persones més conservadores i menys compe-
titives.

Les noies opten per una feina una miqueta de menys envergadura. 
Jo, em fa l’efecte de que, potser, ens espanta l’envergadura. A mi matei-
xa m’espanta l’envergadura. Potser perquè toquem molt de peus a terra, 
perquè som molt realistes, som poc idealistes. Els homes sou, en aquest 
punt, feu volar més coloms. I nosaltres volem tocar molt de peus a terra i 
això potser ens frena. Inclòs jo m’ho he notat a mi mateixa. Potser és una 
manera de ser, de veure les coses. (EDE10)

Les dones volen més anar a la segura. Potser tindrem més èxits, en 
relació als fracassos. El tant per cent d’èxit serà més alt, perquè no ens 
arriscarem tant. Potser no serem tan brillants, encara que jo suposo que 
això és igual si la imaginació o creativitat d’un home o una dona pot ser 
la mateixa. Però si que, potser, volem caminar segures. No volem fer pas-
sos una miqueta agosarats. Volem estar molt segures de que allà a on ens 
fi quem, sobre tot quan és una empresa, que allà a on ens fi quem és una 
cosa segura. (EDE9)

UNA ORGANITZACIÓ LABORAL DIFERENCIADA PER GÈNERE?

L’assumpció de les seves responsabilitats familiars per part de les matei-
xes emprenedores sembla que també té certa incidència en la mateixa or-
ganització del treball dins les seves empreses. El culte a l’anomenat «pre-
sentisme laboral» no sembla que té excessiu èxit en aquestes empreses. 
Les dones emprenedores amb família i fi lls són conscients i responsables 
que tenen una «altra vida» més enllà de la seva empresa, i aquest pensa-
ment els permet ser més sensibles davant de la gestió de la seva empresa 
i davant dels seus treballadors i treballadores. 
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I des de la teva experiència, penses que hi ha diferències entre homes i dones a 
l’hora de gestionar una empresa, a l’hora de dirigir als teus treballadors? 

Mira, jo crec que no té res a veure i et diré per què. Perquè si tu te’n vas 
a fora, a l’estranger, veuràs que la gent plega a una hora. I no pleguem 
a les quinientas. I aquí? Aquí és un problema de mala organització. És a 
dir, si tu saps que te’n vols anar a una hora, aquí ningú es queda. Aquí a 
les 18 h això es tanca. No hi ha ningú. Potser em quedo mitja hora més. 
I no et dic que després a casa pugui estar treballant i el cap de setmana. 
Però aquí la gent marxa a les 18 h. Ningú es queda fi ns a les 20 h. I això 
en empreses més clàssiques la gent sí que ho fa. Però, després, quantes 
hores estàs als passadissos parlant? Quanta estona estan fent cafè? Aquí 
ningú perd el temps perquè tothom vol marxar a les 18h i tothom vol 
tenir la feina acabada. Jo penso que és un tema d’organitzar-se. Jo he estat 
quatre mesos a Escòcia a un institut, a les 17 h no quedava ningú. O sigui, 
a les 17:15 h havies de sortir per la porta d’emergència, perquè ja estava 
tancada la porta de l’institut. I què vol dir, que tenen menys resultats 
que nosaltres? En tenen molt més. Ara: la gent dina en un quart d’hora. 
La gent s’organitza d’una altra manera. Jo penso que és un tema d’orga-
nitzar-se, i ningú ha de quedar-se a hores rares. Aquí som molt solidaris 
perquè cadascuna estem casades i amb fi lls i, per tant, tothom vol estar a 
casa i, per tant, la gent treballa. (EDE3)
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6. Conclusions fi nals

Un dels objectius d’aquesta investigació era estudiar com la divisió sexual 
del treball condicionava en gran mesura la major o menor presència de 
dones responsables d’empreses derivades. Dels resultats d’aquest investi-
gació es deriva que la relació entre l’àmbit productiu i reproductiu resulta 
cabdal a l’hora de condicionar les trajectòries professionals de les dones 
investigadores i del seu possible pas al món de l’emprenedoria. 

En aquest sentit, hem observat com un dels elements que condicio-
nen aquest salt a la iniciativa privada és el possible canvi en l’organització 
de les responsabilitats familiars entre homes i dones i les seves parelles. 
Parlem, en defi nitiva, de canvis en la divisió sexual del treball a petita 
escala o, si es vol, a escala familiar. Per descomptat, el suport institucional 
també resulta decisiu, sigui aquest del grup de recerca i en menor mesura 
del departament i d’altres estructures universitàries —com poden ser les 
ofi cines de transferència i innovació o equivalents. Observem, però, una 
menor incidència respecte al factor familiar. 

D’altra banda, no hem observat una especial incidència del treball 
per compte propi en la major o menor conciliació o, si es vol, compatibi-
litat de la vida laboral i familiar entre els homes. Tanmateix, sí que hem 
observat que per a les dones, el fet de ser emprenedores té un major cost 
en termes de temps disponible per dedicar-lo a la família que en altres 
ocupacions. També hem observat una sèrie de característiques particulars 
entre les empreses dirigides per dones emprenedores, com és l’adopció 
d’estratègies empresarials més conservadores i, si es vol, més «modestes» 
en els seus objectius econòmics que cal assolir, respecte als seus homò-
legs masculins. També hem observat una millor organització dels horaris 
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laborals dels empleats i empleades d’aquestes dones emprenedores, fac-
tor que també està relacionat amb aquestes estratègies menys agressives 
i competitives.

Podem afi rmar que la interiorització de la divisió sexual del treball, 
com un fet inscrit en la naturalesa dels homes i les dones, condiciona el 
desenvolupament de la identitat dels subjectes. Aquesta identitat diferen-
ciada, producte de la socialització de gènere, signifi ca, en el cas de les 
dones, l’obstacle més gran per accedir i promocionar professionalment, 
en igualtat de condicions (PASTOR 2011). En primer lloc, perquè les dones 
estan obligades a triar entre mantenir-se en la carrera professional o re-
legar aquesta faceta per compatibilitzar-la amb les obligacions familiars. 
La compatibilització de rols es presenta com una problemàtica exclusiva 
de les dones, tal com cristal·litzen els discursos. Per les empresàries, la 
dedicació professional comporta haver de pagar un peatge més elevat que 
els homes. En segon lloc, la interiorització de la divisió sexual del treball 
condiciona el desenvolupament de la identitat dels subjectes, perquè les 
dones reprodueixen, en les seves pròpies ambicions i actituds, les pos-
tures socialment i androcèntricament admeses que les posicions de més 
prestigi, responsabilitat i remuneració li estan vetades. 

Els resultats d’aquesta investigació no són, ni de lluny, defi nitius, però 
aporten una sèrie d’elements molt interessants per poder explorar amb 
una atenció més gran en un futur i que ens poden aportar més llum sobre 
la relació entre la divisió sexual del treball i la seva incidència sobre la cre-
ació d’empreses i, més específi cament, la creació d’empreses derivades.
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Annexos

Annex 1: Guió d’entrevista semiestructurada a grups de recerca 

Bloc 1: Caracterització de la iniciativa

L’objectiu principal d’aquest apartat és aprofundir en els grups de recer-
ca liderats per dones. També busquem analitzar l’entorn, el conjunt de 
recursos inicials i les capacitats que es poden donar a l’inici d’un grup de 
recerca.

• Característiques del grup de recerca 
 – Línies de recerca/tradició d’investigació
 – Equip humà: composició, lideratge
 – Organització del grup de recerca. Nivell de dedicació? 
 – Treball femení/masculí: estructura del grup per gènere
 – Direcció del grup de recerca: canvis, nivell de dedicació? 
 – Existència de futurs negocis o idees d’empreses derivades?

• Creació/inici/consolidació del grup de recerca 
 – Descripció del procés inicial: responsabilitat de la idea, pro-

cés de gestació, procés de creació
 – Fase de consolidació (SGR, altres)
 – Recursos i capacitats necessaris
 – Fonts de fi nançament utilitzades
 – Nivell de dedicació
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Els ítems següents només són pertinents en cas que hi hagi relació 
entre el grup de recerca i la idea d’empresa derivada (s’hagi creat, s’hagi 
intentat o s’estigui plantejant):

• Motivacions inici de l’empresa derivada
 – Preferències individuals, del grup, oportunitat de negoci?
 – Experiències i coneixements previs
 – Identifi cació d’oportunitats dins el grup de recerca. Per part 

de qui?
• Creació/inici de l’activitat

 – Descripció del procés inicial: responsabilitat de la idea, pro-
cés de gestació, procés de creació, fase de consolidació...

 – Recursos i capacitats necessaris
 – Fonts de fi nançament utilitzades
 – Contractació laboral inicial
 – Difi cultats: econòmiques, de suport organitzatiu, altres

• Aliances
 – Participació de membres del grup, membres d’altres grups, 

membres familiars en la creació del negoci
 – Difi cultats, reticències del seu entorn laboral? I del seu entorn 

familiar?

Bloc 2: Caracterització de l’àmbit de recerca del grup

L’objectiu en aquest apartat és caracteritzar l’àmbit de la recerca i la uni-
versitat i situar-hi les dones. Ens interessa conèixer com s’integren les do-
nes en aquest àmbit respecte als homes investigadors. 

• Percepció sobre el grau de participació femenina en la recerca (di-
recció de grup de recerca).

• Existència o no d’habilitats o capacitats femenines que ajudin es-
pecialment al desenvolupament de l’activitat professional en la 
recerca. 

• Existència o no de difi cultats a la universitat pel fet de ser dona. 
• Situació/posició d’altres dones conegudes dins l’àmbit de la re-

cerca. 
• El fet de ser dona marca unes característiques determinades en 

el tipus d’idea que hi ha darrere d’un grup de recerca? I en l’estil 
de direcció del grup de recerca? I en la relació amb els investiga-
dors/es? I en la gestió de la investigació/competència? 
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Bloc 3: Treball productiu/reproductiu

L’objectiu d’aquest apartat és indagar en la relació entre família i la direc-
ció d’un grup de recerca. Ens interessa quina és la percepció que tenen 
els/les entrevistades respecte a aquesta relació. 

• Des del seu punt de vista, és compatible la dedicació a la cura de 
fi lls i la direcció d’un grup de recerca? O, pel contrari, la gestió 
d’un grup de recerca suposa sacrifi car part de la possible dedi-
cació al treball reproductiu? I respecte a una empresa derivada? 
(només si és pertinent)

• Des del seu punt de vista, a l’hora de poder conciliar millor, resul-
taria més fàcil limitar-se a tasques docents?

• En cas de difi cultats, què necessitaria vostè per poder compatibi-
litzar-les?

• Situació (respecte a la CVLF) d’altres dones conegudes en la uni-
versitat?

Annex 2: Guió d’entrevista en profunditat a emprenedors/es

Bloc 1: Caracterització de la iniciativa

L’objectiu principal d’aquest apartat és aprofundir en el negoci i establir 
un perfi l de les empreses creades per dones. També busquem analitzar 
l’entorn, el conjunt de recursos inicials i les capacitats en el desenvolupa-
ment futur de l’activitat.

• Motivacions inici de l’empresa derivada
 – Preferències individuals, del grup, oportunitat de negoci?
 – Experiències i coneixements previs
 – Identifi cació d’oportunitats. Per part de qui?

• Creació/inici de l’activitat
 – Descripció del procés inicial: responsabilitat de la idea, pro-

cés de gestació, procés de creació, fase de consolidació...
 – Recursos i capacitats necessaris
 – Fonts de fi nançament utilitzades
 – Contractació laboral inicial
 – Difi cultats: econòmiques, de suport organitzatiu, altres
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• Aliances
 – Participació de membres del grup, membres d’altres grups, 

membres familiars en la creació del negoci
 – Difi cultats, reticències del seu entorn laboral? I del seu entorn 

familiar?

Bloc 2. El paper institucional

Volem conèixer la interacció entre les dones empresàries i l’entorn i les ad-
ministracions públiques. Especialment, busquem saber com s’organitzen 
i cooperen.

• Percepció de si les administracions públiques infl ueixen en la 
seva activitat i les organitzacions empresarials 

• Obtenció d’ajudes de l’Administració
• Pertinença a organitzacions empresarials, etc.
• Relació amb la patronal del sector, organització de dones empre-

sàries, cambres de comerç...
• Problemàtica del sector i coordinació per solucionar problemes 
• Relació amb la legislació

Bloc 3: Caracterització del sector d’activitat

L’objectiu en aquest apartat és caracteritzar l’àmbit de l’emprenedoria 
vinculat a la recerca i la universitat, i particularment el de la transferència 
de coneixement a partir de les empreses derivades, i situar-hi les dones. 
Ens interessa conèixer com s’integren les dones emprenedores en aquest 
àmbit respecte als homes emprenedors. 

• Percepció subjectiva de l’evolució del sector i el seu possible crei-
xement futur.

• Competitivitat. Factors i estratègies clau per a la competitivitat.
• Percepció sobre el grau de participació femenina en el sector.
• Existència o no d’habilitats o de capacitats femenines que ajudin 

especialment al desenvolupament de l’activitat professional dins 
el sector. 

• Expectatives sobre el negoci.
• Situació/posició d’altres dones conegudes dins el sector (conei-

xement d’altres experiències). 
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Bloc 4. Característiques de l’entrevistada 

L’objectiu és crear un perfi l de dona emprenedora a partir de conèixer les 
seves principals característiques sociodemogràfi ques.

1. Quines qualitats cal, segons el seu criteri, per desenvolupar una 
activitat professional per compte propi en oposició al treball re-
munerat?

2. Defi nir-se ella mateixa: qualitats que té
3. Trajectòria laboral prèvia

1. Situació estable o precària
2. Experiència, coneixements
3. Sectors

4. El fet de ser dona marca unes característiques determinades en 
el tipus d’idea que hi ha darrere d’una empresa derivada? I en 
l’estil de direcció del negoci? I en la relació amb els treballadors? 
I en la gestió de la competència? 

Bloc 5. Treball productiu/reproductiu

L’objectiu és saber si hi ha conciliació entre l’activitat professional i les 
tasques domèstiques i familiars. Quin és el paper de la família en aquesta 
relació i com afecta la seva feina.

• Des del seu punt de vista, és compatible la dedicació a la cura 
de fi lls i la gestió d’una empresa? O, al contrari, la gestió d’una 
empresa suposa sacrifi car part de la possible dedicació a aquestes 
tasques? 

• Abans de crear l’empresa, quina era la seva opinió sobre les difi -
cultats o facilitats sobre la conciliació? 

• Creu que el treball per compte propi resulta més fl exible i ade-
quat per compaginar les tasques professionals amb les domèsti-
ques i familiars? 

• Temps dedicat al treball productiu/reproductiu i formes de con-
ciliació

• Composició de la família (estat civil, fi lls, edats ocupació parella)
• Repartiment del treball domèstic (fi lls, menjars, compres, neteja 

casa…)
• El repartiment del treball domèstic ha canviat des que té un ne-

goci propi?
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• Possibles efectes del treball reproductiu sobre l’evolució de l’em-
presa. 

• Com creu que condiciona el treball reproductiu en la gestió de 
l’empresa? 

Annex 3: Qüestionari a empreses derivades

1. Característiques de l’empresa

Començarem el qüestionari amb unes quantes preguntes descriptives so-
bre el seu negoci. Tot i que li demanem dades de tipus identifi catiu, re-
cordi que el qüestionari és estrictament anònim. Les dades recollides en 
aquest apartat i en la resta seran codifi cades i seran treballades de forma 
anònima posteriorment, tal com estableix el protocol de tractament anò-
nim de dades. Marqui l’opció que consideri oportuna amb una «X».

1.1 Podria indicar el nom de la seva empresa: 

1.2 En quin àmbit d’activitat s’emmarca el seu negoci? (Marqui no-
més una opció)

1. Biotecnologia i ciències de la vida

2. Disseny i serveis d’enginyeria

3. Informàtica, programari

4. Tecnologies mediambientals

5. TIC, telecomunicacions, media

6. Farmàcia

7. Nanobioenginyeria, nanotecnologia

8. Tecnologia de l’energia

9. Tecnologia dels materials

10. Turisme, oci

11. Altres (indiqui quin àmbit): 
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1.3 Quants empleats té l’empresa actualment? 

1.3.1. Nombre total d’empleats actuals

1.3.2. Del total d’empleats, quants són dones?

1.4 Com va fi nançar la fase inicial de la seva empresa? Indiqui, si us 
plau, les principals fonts de fi nançament (pot assenyalar un màxim de 
tres opcions)

1.Estalvis propis

2. Estalvis de familiars

3. Estalvis d’amics

4. Crèdits bancaris sense avals

5. Crèdits bancaris amb avals personals

6. Crèdits bancaris amb garanties 
patrimonials

7. Indemnització

8. Capitalització del subsidi d’atur

9. Proveïdors i clients

10. Societats de capital risc

11. Altres

2. Dades sociodemogràfi ques emprenedor/a

En aquest apartat li demanem una sèrie de dades sociodemogràfi ques so-
bre la seva persona.

2.1 Sexe:

1. Home

2. Dona
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2.2 Edat:

2.3 Especifi qui quina de les opcions següents correspon a la seva si-
tuació familiar:

1. Visc sol/a

2. Visc sol/a amb fi lls/família monoparental

3. Visc amb el meu cònjuge o parella amb fi lls

4. Visc amb el meu cònjuge o parella sense fi lls

5. Visc amb el meu cònjuge o parella amb fi lls i altres persones

6. Visc amb el meu cònjuge o parella sense fi lls i amb altres 
persones

7. Visc amb el meus pares o altres familiars

8. Altres

2.4 Senyali, si us plau, la situació laboral del seu cònjuge o parella:

1. Ocupat/da

2. No ocupat/da

2.5 Té fi lls que convisquin amb vostè? (en cas afi rmatiu, especifi qui 
quants fi lls)

1. Sí

 1.1. Menors de 3 anys, quants?

 1.2. Entre 3 i 5 anys, quants?

 1.3. Entre 6 i 14 anys, quants?

 1.4. Majors de 14 anys, quants?

2. No
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2.6 Té vostè o el seu cònjuge o parella persones dependents (excloent 
els fi lls) que convisquin a casa o que necessitin regularment de la seva 
atenció?

1. Sí

2. No

3. Trajectòria laboral i professional

En aquest apartat, voldríem conèixer la seva trajectòria laboral o professi-
onal anterior a la seva situació actual. També valorem algunes preguntes 
sobre la seva situació actual.

3.1 Podria indicar-nos els principals motius que el/la van dur a crear 
la seva actual empresa? (pot assenyalar un màxim de dues opcions)

1. Inviabilitat de l’anterior empresa

2. Venda de l’anterior empresa

3. Oportunitat de negoci futur

4. Finalització del contracte en l’anterior empresa

5. Necessitat personal de canvi d’activitat

6. Conciliar millor la vida laboral i la familiar

7. Desitjava una ocupació més d’acord amb la meva titulació

8. La meva ocupació anterior no em donava seguretat

9. Necessitava una ocupació amb més ingressos

10. Per millorar les condicions de la meva ocupació quant a horari, 
transport, benestar en general

3.2 Respecte a la seva situació laboral i la de la seva empresa, valori 
les afi rmacions següents en una escala de l’1 al 5:

(Escala: 1: Gens satisfactori; 2: Poc satisfactori, 3: Indiferent; 4: Bas-
tant satisfactori; 5: Molt satisfactori) 
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1 2 3 4 5

1. Satisfacció en el meu treball actual

2. Situació futura de la meva empresa

3. El meu nivell de vida en comparació amb la 
meva anterior ocupació

4. Xarxa de relacions socials en la creació de l’empresa derivada

En aquest apartat ens interessa conèixer les relacions socials, familiars i 
amicals que té i ha tingut a l’hora d’iniciar i consolidar el seu negoci.

4.1 Quina valoració fa del suport rebut per part de la seva família, dels 
seus parents i dels seus amics quan va prendre la decisió de crear la seva 
pròpia empresa? (Marqui l’opció que consideri oportuna per a cada cas)

M’animaren Es mostraren 
indiferents

Em 
desanimaren

1. El seu cònjuge 

2. Els seus fi lls/es

3. Els seus pares

4. Altres parents propers

5. Els seus amics propers

6. Els seus col·legues de feina

4.2 A l’hora de crear i mantenir el seu negoci, quina valoració fa de les 
següents institucions i organismes?

(Escala: 1: Gens satisfactori; 2: Poc satisfactori, 3: Indiferent; 4: Bas-
tant satisfactori; 5: Molt satisfactori) 

1 2 3 4 5
1. Universitat (facultat, departament)

2. Ofi cina de Transferència i Innovació (OTRI)

3. Grup de recerca vinculat

4. Col·legues de feina
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5. Organitzacions empresarials

6. Administració pública

7. Bancs

8. Cambres de comerç

9. Consultors

10. Futurs clients

5. Mercat i estratègies competitives

En aquest apartat volem conèixer, a partir de la seva experiència, quina és 
la seva opinió que té sobre les estratègies que considera més importants a 
l’hora d’iniciar i consolidar una empresa com la seva. 

5.1 Quina de les condicions següents creu que són necessàries per 
crear una empresa? (Marqui només una opció)

1. Iniciativa individual

2. Creativitat

3. Formació empresarial

4. Esperit de risc

5. Suport amical/familiar

6. Altres 

5.2 Quines de les estratègies següents considera vostè més important 
perquè la seva empresa sigui competitiva? (Marqui només una opció)

1. Preus baixos

2. Qualitat dels productes/serveis

3. Oferir productes/serveis que altres empreses no ofereixen

4. Oferir productes/serveis diferenciats
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5. Oferir productes/serveis atractius i adequats a les necessitats 
actuals

6. Desenvolupament de nous processos o de processos avançats 
tecnològicament

7. Adaptació al client

8. Situació (localització) de l’empresa

9. Experiència tècnica o científi ca de la persona o de l’equip 
fundador

10. Altres 

6. Conciliació de la vida laboral i familiar

En aquest darrer apartat voldríem conèixer com gestiona la seva vida fa-
miliar i laboral, respecte a la cura i l’atenció de fi lls, i a l’atenció i cura de 
persones grans.

6.1 Per acabar, podria indicar com es distribueix el repartiment de les 
feines domèstiques i reproductives a casa seva?

Anoteu en cada cas, el percentatge de treball que realitza vostè, el 
cònjuge, un altre familiar o terceres persones (contractades), tenint en 
compte que ha de sumar 100% en cada fi la.

Tasques de reproducció Total Entrevistat/da Cònjuge Altre 
familiar

Persona 
contractada

Manteniment i cura de la 
infraestructura de la llar. 
Inclou neteja (de la llar, roba i 
calçat), preparació d’aliments 
(esmorzar, dinar i sopar), 
compra (d’aliments, de roba i 
calçat, d’electrodomèstics)

100%
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Atenció i cura dels membres 
de la llar (atenció a fi lls/es: 
banyar, vestir, alimentar, jugar, 
portar i recollir a l’escola, 
portar i recollir activitat 
extraescolar. Atenció majors: 
atendre alimentació, donar 
de menjar, neteja personal, 
passeig. Atenció malalts/es: 
medicar, atendre en llit)

100%

Organització i gestió de 
la llar i la família (oci 
familiar: vacances, cap de 
setmana. Administració 
ingressos familiars, serveis 
familiars, treball domèstic) i 
representació 

100%

6.2 En cas de ser mare/pare, considera que la maternitat/paterni-
tat l’ha perjudicat o que podria perjudicar la seva trajectòria professional 
dins la seva empresa?

1. Sí

2. No

6.3 Ha variat molt la seva dedicació a la seva família/llar respecte a 
la seva ocupació anterior?

1. Ara tinc més temps 

2. Tinc el mateix temps

3. Ara tinc menys temps 
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Al primer capítol d’aquest llibre es desenvolupen els elements 
teòrics que sustenten els pressupòsits de partida d’aquesta inves-
tigació. Aquests elements tenen en compte l’àmbit més general de 
generació d’innovació i emprenedoria, característic de les empreses 
derivades, així com altres elements vinculats a la divisió sexual del 
treball que, sota el nostre plantejament, condicionen significativa-
ment les trajectòries d’homes i dones en la creació d’empreses i, 
més específicament, la creació d’empreses derivades. El segon ca-
pítol està dedicat a les qüestions metodològiques, com ara la des-
cripció de l’univers objecte d’estudi i els mètodes i les tècniques 
d’investigació emprats en aquesta recerca. El tercer capítol recull 
una selecció de dades estadístiques secundàries amb l’objectiu de 
contextualitzar l’objecte d’estudi. El quart capítol suposa el gruix de 
la informació recollida amb aquesta investigació i està dividida en 
dues parts. A la primera part presentem les dades recollides en el 
treball de camp i que ens permeten estudiar les característiques de 
les empreses derivades enquestades, així com algunes característi-
ques dels seus responsables. A la segona part presentem l’anàlisi de 
les entrevistes realitzades, tant a dones investigadores com a homes 
i dones responsables d’empresesderivades, amb l’objectiu d’estudiar 
les percepcions que aquestes tenen sobre la creació d’empreses i 

sobre la seva relació amb la divisió sexual del treball. 
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