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Presentació 
 
 
 
Les Illes Balears, segons les dades, se situen en un lloc capdavanter pel que fa als 
principals indicadors del mercat laboral, com ara la taxa d’activitat, la taxa d’ocupació, 
la taxa d’atur o el registre de nous contractes indefinits. 
 
La creació d’ocupació i la reducció del nombre de persones en situació d’atur ens 
posen de manifest que anam pel camí correcte; però hem de continuar fent feina per 
millorar diferents aspectes estructurals del nostre mercat laboral i per preveure 
situacions que hi creen distorsions. En aquest context s’ha de situar l’aposta que la 
Conselleria de Treball i Formació ha fet per la Iniciativa Comunitària Equal i per allò 
que representa en la promoció de noves maneres de combatre totes les formes de 
discriminació i de desigualtat en relació amb el mercat de treball. 
 
La Conselleria de Treball i Formació lidera set projectes europeus emmarcats en 
Equal; set projectes que, a partir de la col· laboració institucional, de la participació del 
teixit social i laboral representat per diferents entitats i associacions, i de la cooperació 
transnacional, tracten de millorar la qualitat del nostre mercat laboral i de combatre les 
desigualtats que hi pugui haver o que hi puguin sorgir en el futur. 
 
Tiempo de Trabajo y Ocio és un d’aquests set projectes, el qual aborda la conciliació 
de la vida familiar amb la professional, com també la reincorporació en el mercat de 
treball d’homes i de dones que l’han abandonat, mitjançant el desenvolupament de 
formes més flexibles i efectives d’organització del treball, com també de serveis de 
suport. La Direcció General de Formació de la Conselleria de Treball i Formació, la 
Fundació Universitat Empresa, la Fundació Ecca, el Consell de Menorca, la Federació 
de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera, la Unió Sindical Obrera, 
l’Ajuntament de Palma (IMFOF), l’Ajuntament de Calvià, l’Ajuntament d’Eivissa, 
Mallorca Verda, l’Associació de Mares de Discapacitats de Balears i l’Institut de la 
Dona del Govern de les Illes Balears fan possible aquest projecte que tracta de definir 
estratègies i de plantejar solucions íntegres per a la conciliació de la vida familiar i de 
la vida laboral, com també d’assegurar la transferència de bones pràctiques i de 
metodologies innovadores per mitjà d’una plataforma de consens entre els agents 
territorials. 
 
Un dels treballs fets per aquesta agrupació és aquest estudi sobre la conciliació en 
l’empresa eivissenca, desenvolupat per l’Ajuntament d’Eivissa i PIMEEF. I és que el 
coneixement de la situació actual mitjançant l’anàlisi de l’aplicació de mesures de 
conciliació de vida laboral i familiar i de l’opinió dels mateixos afectats és una passa 
bàsica per cercar i per aplicar els mitjans més adients que ens porten a fer real la 
conciliació esmentada. 



Finalment, vull donar les gràcies a totes i cadascuna de les entitats que formen part 
d’aquest projecte pel treball que estan desenvolupant i per l’esforç i la dedicació per 
cercar mesures innovadores que puguin ser aplicades a tothom amb la finalitat 
d’aconseguir un mercat laboral amb més qualitat i menys discriminacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristóbal Huguet Sintes 
Conseller de Treball i Formació 





�
�
3,0(()� HVWj� UHDOLW]DQW� XQD� IHLQD�PROW� LPSRUWDQW� HQ� HO� SURMHFWH� 7LHPSR� GH�

7UDEDMR�\�2FLR��HPPDUFDW�D�OD�,QLFLDWLYD�FRPXQLWjULD�(TXDO�L�TXH�HVWj�FRILQDQoDW�SHO�
*RYHUQ�GH� OHV� ,OOHV�%DOHDUV� L� HO� )RQV�6RFLDO� (XURSHR�� (O� SURMHFWH� Wp� FRP�REMHFWLXV�
IRQDPHQWDOV� OD� VHQVLELOLW]DFLy� GHOV� HPSUHVDULV�jULHV� L� WUHEDOODGRUV�RUHV� VREUH� OD�
QHFHVVLWDW� G
HTXLOLEUDU� HO� WHPSV� GH� IHLQD� L� O
RFL� L� DGDSWDU� HOV� KRUDULV� D� OHV� QRYHV�
VLWXDFLRQV� VRFLDOV� �IRUPHV� PpV� IOH[LEOHV� G¶RUJDQLW]DFLy� GHO� WUHEDOO�� L� WDPEp� OD�
UHLQFRUSRUDFLy� DO� PHUFDW� ODERUDO� GH� SHUVRQHV� TXH� SHU� T�HVWLRQV� IDPLOLDUV� KDYLHQ�
GHL[DW�GH�WUHEDOODU��
��

(QWUH�G
DOWUHV�DFWXDFLRQV��HV�SUHYHLD�UHDOLW]DU�XQD�HQTXHVWD�SHU�FRQqL[HU�GH�
SULPHUD�Pj�OD�UHDOLWDW�GH�OHV�HPSUHVHV�SLWL�VHV�HQIURQW�GH�OD�FRQFLOLDFLy�GH�OD�YLGD�
ODERUDO�L�IDPLOLDU��$TXt�WHQLP�HOV�UHVXOWDWV�G
DTXHVWD�HQTXHVWD��
��

1R�KHP�G
REOLGDU�TXH�HO�PyQ�HPSUHVDULDO�pV�UHWLFHQW�D�SUHQGUH�PHVXUHV�TXH�
DIDYRUHL[LQ� OD� FRQFLOLDFLy� SHU� SRU� D� SHUGUH� SURGXFWLYLWDW�� 1R� REVWDQW� DL[z�� GHV� GH�
3,0(()�FUHLHP�QHFHVVDUL�TXH�HV�YDJLQ�LQWURGXLQW�D�OD�FXOWXUD�HPSUHVDULDO�IHWV�PpV�
TXH�HYLGHQWV�FRP�TXH�XQ�XQD�HPSOHDW�DGD�PRWLYDW� L�VDWLVIHW�UHQGHL[�PpV��$�PpV��
KHP�GHWHFWDW�TXH�HOV�OHV�HPSUHVDULV�jULHV�GH� OHV�3LWL�VHV�YDQ�SUHQHQW�FRQVFLqQFLD�
GH�OD�T�HVWLy�L�V
pV�PpV�UHFHSWLX�TXH�ID�XQV�DQ\V��
��

9XOO�� SHU� DFDEDU�� GRQDU� OHV� JUjFLHV� D� O
$MXQWDPHQW� G
(LYLVVD� SHU� OD� VHYD�
FROÂODERUDFLy�HQ� OD� UHDOLW]DFLy�G
DTXHVW�HVWXGL� L� WDPEp�D� OD�&RQVHOOHULD�GH�7UHEDOO� L�
)RUPDFLy�GHO�*RYHUQ�%DOHDU�SHO�VHX�VXSRUW��
��
�

�
�
�
0DULDQR�5LHUD�
3UHVLGHQW�GH�3,0(()�
�
�

� � �
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A) OBJECTIUS 



 9 

A) OBJECTIUS 
 
 
GENERAL 
 
Analitzar la situació actual de la implementació  de las mesures de conciliació de la vida laboral y la vida familiar en 
la empresa eivissenca.  
 
 
ESPECÍFICOS 
 

• Conèixer las característiques laborals, contractuals y de horaris dels col· lectius objecte d’estudi: personal 
laboral i empresariat. 

 
• Detectar les situacions laborals, contractuals i d’horari de la parella dels treballadors i treballadores. 

 
• Conèixer les característiques del nucli familiar i el grau de corresponsabilitat en la llar. 

 
• Detectar la valoració que fa el personal laboral del seu temps lliure. 

 
• Conèixer el grau d’aplicació de les mesures per a conciliar la vida familiar i laboral, per part dels treballadors  

treballadores i de l’empresariat. 
 

• Conèixer els suggeriments del personal laboral i de l’empresariat dirigides a millorar la conciliació de la vida 
familiar y laboral. 
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B) METODOLOGIA 
 
 
1) PERSONAL LABORAL 

 
Aplicació d’un qüestionari, mitjançant entrevista personal a un total de 98 treballadors i treballadores (22 homes i 
72 dones) que treballen en Vila. Per a tenir una visió més àmplia, s’han aplicat les tècniques qualitatives 
d’entrevistes en profunditat i dinàmica de grup. 
 
 
 
2) EMPRESARIAT 

 
Aplicació d’un qüestionari, mitjançant entrevista personal a un total de 66 empresàries i empresaris que tinguin 
l’empresa a Vila. Per a tenir una visió més àmplia, s’ha aplicat la tècnica qualitativa d’entrevistes en profunditat. 
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D) RESULTATS 
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D1) PERSONAL LABORAL 
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Les persones entrevistades pertanyen majoritàriament al sector d’altres serveis i activitats professionals, que engloba 
des del sector bancari a l’assessoria d’empreses, passant per personal de neteja i perruqueria. Quan se’ls demana 
pel tipus de contracte que tenen, és significativa la diferència existent entre homes i dones (quasi un 13%) en el 
contracte “indefinit des del primer moment” (el més freqüent entre els homes). La modalitat més estesa entre les 
dones és la de “primer temporal i després indefinit o fix discontinu”.  
 
En el referit al tipus de jornada laboral, hi ha més dones amb jornada partida (43% enfront del 41%) i més homes 
amb jornada intensiva (41% enfront del 30%). Per altra banda, la majoria del personal laboral afirma que trebala 
durant tot l’any, encara que un percentatge significatiu de dones (14,5%) confessa que només treballa durant la 
temporada alta turística.  
 
No hi ha diferències significatives per sexes quan se demana al personal laboral que triï la frase que millor s’adapti a 
la seva situació (situació subjectiva): la majoria intenta donar més importància a les responsabilitats familiars, seguits 
dels que opinen que la família és més important i els que, per temes econòmics, han de posar primer el treball i 
després tot el demés (lleugerament més dones que homes).  
 
En el tema de responsabilitats familiars, són lleugera majoria els homes que afirmen tenir-ne, si bé la diferència no 
és significativa (un 3%). Analitzant més profundament aquesta dada, s’observa que hi ha un 15% de dones que no té 
fills. No obstant, quan es demana per altres responsabilitats familiars, més homes asseguren que no en tenen, 
mentre que una de cada quatre dones diu que sí.  
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Un 90% de homes i un 82% de dones diu que té parella amb la que conviu o ha conviscut. La diferència significativa 
es dóna que es demana per la situació laboral de la parella, nou de cada deu dones afirmen que la seva parella 
treballa, davant un 63% dels homes (un 21% diu que la seva parella es dedica a les tasques de la llar).  
 
En el repartiment de les tasques domèstiques, s’ha de destacar que una majoria d’homes afirma que un membre de 
la parella té més càrregues perquè té més temps lliure i que un 23% de dones assegura que un membre té més 
càrregues encara que els dos facin la mateixa feina. Si aprofundim un grau més, ens trobem amb una situació 
preocupant: la immensa majoria de les persones que suporten major càrrega familiar, encara que tinguin la mateixa 
càrrega laboral que la seva parella són dones. La valoració que es fa d’aquest repartiment de tasques é 
significativament millor entre els homes que entre les dones, i millor quan més jove és la parella.  
 
Un 45% de treballadors assegura no tenir problemes per a compaginar la vida familiar i laboral, percentatge que 
baixa fins el 30% en el cas de les dones. L’altre diferència rellevant la trobem en els homes i dones qeu diuen tenir 
problemes per a compaginar la vida familiar i laboral durant la temporada alta turística 8un 4,5% d’homes davant 
d’un 17% de dones, degut probablement al major percentatge de dones que afirma treballar només durant la 
temporada alta o a que la pressió laboral augmenta considerablement durant aquesta temporada.  
 
És preocupant que només un terç del personal laboral conegui les lleis i normatives existents sobre mesures 
conciliatòries de la vida familiar i laboral (aquesta dada pot indicar que la conciliació no és encara un tema assumit 
per part del personal laboral). Més encara quan la majoria afirma que la conciliació de la vida familiar i laboral influeix 
molt en el seu rendiment en l’empresa. Destaca no obstant que més dones que homes assegurin que la conciliació 
no afecta o afecta poc en el rendiment. 
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Dins d’una visió més qualitativa, es va demanar als treballadors i treballadores que pensessin alguna mesura que 
ajudés a assolir la conciliació. Van respondre més dones que homes (70% enfront del 45%) però no hi ha diferències 
rellevants en les mesures proposades: 
 

- Guarderies: implantació de guarderies a l’empresa o ajudes econòmiques per a guarderies 
externes 

- Horaris flexibles: horaris adaptables als horaris dels fills, jornades intensives, dies lliures en cap 
de setmana, reduccions de jornada sense baixades de sou... 

- Permisos de paternitat i maternitat 
 
Un 18% de dones (i un 10% d’homes, en referència a les seves parelles) assegura que va tenir problemes quan es 
va quedar embarassada; normalment algun tipus de discriminació per part de l’empresa: no renovació del contracte, 
permís de maternitat més curt de l’establert, comiats... També destaca que moltes de treballadores autònomes, 
professionals i petites empresàries no poden gaudir de permisos ni obtenir una reducció de jornada.  
 
Un 50% dels homes ha gaudit de permisos de paternitat i un 70% de les dones de maternitat, el que demostra que 
encara no es troben en igualtat aquests dos permisos. En el referit a altres mesures conciliatòries, més dones que 
homes utilitzen la reducció de jornades i reben ajudes de tipus econòmic: per altra banda, més homes que dones fan 
ús del horaris flexibles.  
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Els recursos de suport més utilitzats per la cura del nins i nines són les guarderies i les activitats extraescolars. 
L’ítem “altres” es refereix quasi exclusivament a la família. Les guarderies, òbviament, s’utilitzen quan els nins són 
petits. Quan van creixent prenen importància les activitats extraescolars i, durant les vacances, els campaments i 
escoletes d’estiu. No obstant, tots aquests recursos tenen la mateixa base: aconseguir que els fills i filles passin el 
major temps possible fora de casa, transferint la responsabilitat de la seva cura a agents externs.  
 
Un dels aspectes més importants de la conciliació de la vida familiar i laboral és poder gaudir de major temps lliure 
per a les afeccions o per a descansar. Els més joves són els que estan més satisfets del temps lliure del que 
disposen. Per sectors, el personal de l’administració pública és el que millor valora aquest temps lliure, mentre que el 
personal laboral dels sectors comercial i de restauració es mostren molt insatisfets en aquest tema. Lògicament, una 
persona sense responsabilitats familiars es troba més satisfeta del temps lliure que una persona que té fills i, alhora, 
aquesta ho està més que una que té una persona major o un discapacitat al seu càrrec. Com era d’esperar, els 
homes puntuen millor el temps lliure que les dones (4,95 davant 3,3). De totes maneres, disposar de més temps 
lliure no és el més important per a la conciliació sinó la cobertura de necessitats. El bàsic és la organització del 
temps: si hom s’organitza el dia pot aconseguir temps per dedicar a les seves aficions, a un mateix... La conciliació 
és compaginar i moltes de vegades la dona es troba sola en la cura del fills i d’altres persones dependents i no 
disposa de temps d’oci propi (el temps “lliure” està sempre relacionat amb la família).  
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D2) EMPRESARIADO 
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La majoria d’empreses entrevistades s’inclouen dins del sector comerç, el sector industrial i de construcció i el 
d’altres serveis (professionals, autònoms, banca...). L’hoteleria i la restauració representen el 15% de les empreses 
objecte d’estudi. 
 
Com es pot comprovar, la immensa majoria de les empreses tenen entre 1 i 8 treballadors i treballadores. A la 
temporada alta, les empreses augmenten la plantilla per a fer front a les necessitats d’un mercat on el turisme és part 
fonamental.  
 
La modalitat de contractació preferida per les empreses és que el treballador o treballadora estigui primer com a 
temporal per després passar a indefinit o a fix discontinu (més de la meitat de les empreses afirmen usar-la sempre o 
habitualment). Una de cada quatre empreses diuen contractar sempre al seu personal laboral com indefinits des del 
primer moment, encara que s’ha de dir que aquesta dada es troba condicionada per la contractació a l’administració 
pública, que sempre empra aquesta modalitat i que pot desvirtuar la mitjana).  
 
La figura del fix discontinu es molt rellevant en el sector de la hoteleria: més de la meitat de l’empresariat entrevistat 
afirma utilitzar sempre o habitualment aquest tipus de contractació. Per altra banda, en el sector de la restauració 
quasi la meitat de les empreses contracten al seu personal de manera temporal, normalment per a cobrir els llocs de 
feina durant la temporada alta turística. 
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En el referit al tipus de jornada que s’utilitza en les empreses, s’observa que la jornada partida, primer, i la intensiva, 
després, són les preferides per l’empresariat. La jornada partida es dóna sobretot en el comerç, l’hoteleria i la 
restauració, mentre que la jornada intensiva és majoritària a l’administració pública i a alguns sectors professionals. 
La contractació per hores s’aplica de manera significativa en el subsector dels bars nocturns.  
 
 
El coneixement de les lleis i normatives relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral per part de 
l’empresariat és major que el del personal laboral.  
 
Pot cridar l’atenció l’alt percentatge d’empreses que asseguren que no han aplicat mai mesures de la vida familiar i 
laboral. No obstant, s’ha de puntualitzar que la majoria de vegades no s’han aplicat perquè no s’ha donat el cas. Les 
mesures més usades són els permisos de maternitat, els permisos per motius familiars (mort, enfermetat, noces...) i 
els horaris flexibles.  
 
Pareix que hi ha una gran coincidència entre l’empresariat en l’alta importància que tenen les mesures de conciliació 
del treball i la família. Per altra banda, només un 7% nega aquesta importància. En la mateixa línia, nou de cada deu 
empresaris i empresàries afirmen que una bona conciliació de la vida familiar i laboral influeix en el rendiment del 
personal laboral en l’empresa. I, segiunt amb aquesta visió positiva de la conciliació, una immensa majoria considera 
interessant o molt interessant la potenciació de la conciliació de la vida familiar i laboral.  
 
 
Malgrat aquesta bona disposició, molts d’empresaris i empresàries, sobre tot els petits, diuen no poder fer front de 
manera senzilla a la conciliació i sol· liciten no assumir els costs d’aquestes mesures. 
 
En una visió més qualitativa, s’han recollit suggeriments, reclamacions, experiències... de l’empresariat per tal de 
millorar la conciliació de la vida familiar i laboral. 



 33 

 
Com ja s’ha vist, la majoria de l’empresariat està a favor de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral y estan 
disposats a adoptar mesures dirigides a millorar-la. No obstant, quasi tots estan d’acord en que els costs laborals 
derivats de l’aplicació d’aquestes mesures no han de repercutir sobre ells. Degut en això, es sol· licita sobretot:  
 

- Canvis legislatius: per a afavorir al treballador però també per a protegir a l’empresari. 
 
- Bonificacions: possibilitat de contractar substitucions a baix cost, ajudes a la contractació, més 

guardaries. 
 

- Informació: campanyes d’informació tant per l’empresariat com pel personal laboral. 
 
Més de la meitat de l’empresariat manifesta que li agradaria rebre informació sobre el projecte Tiempo de Trabajo y 
Ocio. 
 
De totes maneres, s’ha de destacar que compaginar treball i família no és només responsabilitat de l’empresariat, 
sinó que també depèn de la voluntat del companys i companyes de feina (horaris flexibles, canvis de torn...). 
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E) CONCLUSIONS 
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En general, es pot dir que la conciliació de la vida familiar i la vida laboral és un tema encara no assumit per part del 
personal laboral ni per part de l’empresariat. Queda clar que existeixen una sèrie de mesures que faciliten o volen 
facilitar aquesta conciliació però encara queda molt de camí a recórrer.  
 
Una de las grans dificultats a les que s’enfronta la conciliació de treball i família és la rígida estructura laboral que té 
la nostra economia: tothom ha de treballar un determinat número d’hores i obté un salari a canvi. Una solució seria 
comptabilitzar el treball per objectius. El gran problema és com adaptar aquest model a sectors com el comerç i la 
construcció. També és destacable i problemàtica l’estacionalitat d’una economia com la nostra, basada en el turisme.  
 
El segon gran problema és d’índole econòmica. S’ha pogut comprovar que existeix una actitud positiva per part dels 
empresaris envers les mesures per a afavorir la conciliació, però no estan disposats a assumir els costs generats per 
aquestes mesures. Sol· liciten que siguin les administracions públiques les que es facin càrrec dels costs i també que 
duguin a terme campanyes d’informació i sensibilització.  
 
Com s’ha vist, el personal laboral sol· licita bàsicament guarderies per a poder deixar als seus fills i filles i disposar de 
més temps lliure, mitjançant permisos de maternitat i paternitat, reduccions de jornada, horaris flexibles... però sense 
que aquestes mesures repercuteixin en el seu sou. 
 
El tercer gran obstacle és un fort component cultural que s’interposa en el camí per assolir la conciliació de la vida 
familiar i laboral: el masclisme que encara predomina a la nostra societat. S’ha pogut comprovar al llarg d’aquesta 
investigació i revisant altres treballs sobre el tema que la dona continua essent la que suporta la major part de les 
tasques domèstiques (inclòs fer-se càrrec dels fills i de les persones majors), encara que els dos membres de la 
parella treballin el mateix. 
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Malgrat l’existència de les lleis, encara es centren en la dona totes les situacions conflictives per a fer compatible la 
vida familiar i laboral. Encara avui, tot el context i l’entorn familiars són responsabilitat de la dona. Com a molt, l’home 
col· labora . Sens dubte és important fer lleis i normes d’àmbit estatal i autonòmic que possibilitin la conciliació de 
família i treball, però desgraciadament, i amb excessiva freqüència, la nostra cultura adquirida té encara arrels 
profundes d’actituds masclistes. En molts de casos, les empreses discriminen a les dones: no és infreqüent  que una 
dona recentment casada i amb possibilitats d’embaràs tingui dificultats reals per a ser contractada.  
 
Les accions legislatives que s’ha dut a terme darrerament han ajudat a facilitar la conciliació de la vida familiar i 
laboral en moments puntuals: permisos de maternitat i paternitat, de lactància, ajudes econòmiques... No obstant, 
hem de destacar que les ajudes només es poden sol· licitar en un termini concret i haurien de poder sol· licitar-se tot 
l’any. 
 
És molt rellevant la importància que s’ha de donar a la “corresponsabilitat” a la llar, i ha de ser un dels objectius a 
assolir. Un altre objectiu és adaptar els horaris dels serveis de proximitat a l’horari dels treballadors i treballadores: 
obrir qualque dia l’horabaixa, els dissabtes... 
 
Per a fer front a les grans dificultats que planteja la conciliació, el nostre mercat laboral ha d’abandonar la seva actual 
rigidesa i dirigir-se cap a una estructura molt més flexible i dinàmica. Així mateix, és més que necessari un canvi 
estructural dins la nostra mentalitat per a deixar de banda definitivament els comportaments masclistes de la nostra 
societat i del nostre mercat laboral en particular.  
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F) ANNEXOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1) GRÀFICS PERSONAL LABORAL 
 
 



1) SITUACIÓ LABORAL ACTUAL



2) SECTOR D’ACTIVITAT DE LA SEVA EMPRESA



3) TIPUS DE CONTRACTE LABORAL
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TIPO DE CONTRATO LABORAL SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 
 

 

 
SECTOR 

 
CONTRATO  
LABORAL 

Hostelería Restauración Comercio 

Indu stria 
Construcc ión 

Talleres 
Náutica 

Administración 
púb lica 

Otros 
servicios y 
actividades 

profesionales 

Otros 

Indefinido desde el 
primer momento 9.3% 14.3% 26.1% 25.6% 72.7% 30.2% 18.1% 

Obra y servicio 1.6% 1.4% 2.3% 27.20% 9.1% 4.7% 0% 

Fijo d iscontinuo  42.7% 13.1% 4.3% 0% 0% 2.3% 0% 

Primero temporal y 
después indefinido o 
fijo discontinuo  

12.9% 28.6% 39.1% 7.8% 18.2% 25.6% 51.4% 

Temporal 33.5% 30.1% 13.0% 14.2% 0% 14.0% 0% 

Autóno mo / Profesional 0% 7.3% 15.2% 25.2% 0% 20.3% 30.5% 

Otros 0% 5.2% 0% 0% 0% 2.9% 0% 



4) TIPUS DE JORNADA LABORAL
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TIPO DE JORNADA LABORAL SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 
 

 
SECTOR 

 
CONTRATO  
LABORAL 

Hostelería Restauración Comercio 

Indu stria 
Construcc ión 

Talleres 
Náutica 

Administración 
púb lica 

Otros 
servicios y 
actividades 

profesionales 

Otras 

Jornada intensiva 37.4% 85.7% 17.4% 30.9% 81.8% 23.3% 42.0% 

Jornada partida 50.5% 14.3% 65.2% 43.8% 0% 44.2% 22.7% 

Por horas 0% 0% 0% 25.2% 0% 7.0% 0% 

Media jornada 12.1% 0% 13.0% 0% 0% 4.7% 35.3% 

Otras 0% 0% 4.3% 0% 18.2% 20.9% 0% 

        

Trabaja todo el año 37.5% 57.1% 91.3% 75.0% 81.8% 86.0% 100.0% 

Trabaja sólo en la 
temporada alta turística 50.0% 28.6% 8.7% 25.0% 0% 9.3% 0% 

Otras 12.5% 14.3% 0% 0% 18.2% 4.7% 0% 



5) TEMPS ANUAL DE TREBALL



6) SITUACIÓ SUBJECTIVA DEL TREBALLADOR



7) RESPONSABILITATS FAMILIARS



8) FILLS



9) ALTRES RESPONSABILITATS FAMILIARS



10) PARELLA



11) SITUACIÓ LABORAL DE LA PARELLA



12) JORNADA LABORAL DE LA PARELLA



13) CONTRACTE LABORAL DE LA PARELLA



14) REPARTIMENT DE LES TASQUES DOMÈSTIQUES



15) VALORACIÓ DEL REPARTIMENT

MITJANA HOME: 5,72 MITJANA DONA: 5,43



16) PROBLEMES PER A COMPAGINAR VIDA FAMILIAR I VIDA LABORAL



17) CONEIXEMENT DE LES LLEIS EXISTENTS



18) INFLUÈNCIA DE LA CONCILIACIÓ 
EN EL RENDIMENT EN EL TREBALL



19) PROBLEMES LABORALS DEGUTS A L’EMBARÀ S



20) MESURES CONCILIATÒRIES



21) RECURSOS PER ALS NINS



22) RECURSOS PER A ALTRES RESPONSABILITATS



23 PUNTUACIÓ DEL TEMPS LLIURE

MITJANA HOME: 4,95 MITJANA DONA: 3,30



24) EDAT



25) NIVELL D’ESTUDIS



26) NIVELL D’INGRESSOS



27) LLOC DE RESIDÈNCIA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2) GRÀFICS EMPRESARIAT 
 
 



1) SECTOR DE L’EMPRESA



2) NÚMERO DE TREBALLADORS (TEMPORADA ALTA)



3) NÚMERO DE TREBALLADORS (TEMPORADA B AIXA)



4) ÚS DEL CONTRACTE INDEFINIT
DES DEL PRIMER MOMENT



5) ÚS DEL CONTRACTE D’OBRA I SERVEI



6) ÚS DEL CONTRACT DE FIX DISCONTINU



7) ÚS DEL CONTRACTE PRIMER TEMPORAL I
DESPRÉS INDEFINIT O FIX DISCONTINU



8)ÚS DEL CONTRACTE EN PRÀCTIQUES



9) ÚS DEL CONTRACTE TEMPORAL



10) ÚS D’ALTRE TIPUS DE CONTRACTES



11) JORNADA COMPLETA



12) JORNADA PARTIDA



13) TREBALL PER HORES



14) MITJA JORNADA



15) MESOS D’ACTIVITAT



16) GRAU DE CONEIXEMENT DE 
LES LLEIS SOBRE CONCILIACIÓ



17) APLICACIÓ D’HORARIS FLEXIBLES



18) APLICACIÓ DE TORNS COMPARTITS



19) APLICACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT



20) APLICACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT



21) APLICACIÓ DE PERMISOS PER MOTIUS FAMILIARS



22) APLICACIÓ DE PERMISOS PER LACTÀNCIA



23) DISPONIBILITAT DE GUARDERIES



24) APLICACIÓ D’ALTRES MESURES DE CONCILIACIÓ



25) MOTIUS D’APLICACIÓ DE 
MESURES DE CONCILIACIÓ



26) CAUSES DE NO APLICACIÓ DE 
MESURES DE CONCILIACIÓ



27) IMPORTÀNCIA DE LES MESURES
CONCILIATÒRIAS PER A L’EMPRESA



28) INFLUÈNCIA DE LES MESURES DE CONCILIACIÓ 
EN EL RENDIMENT DELS TREBALLADORS



29) POTENCIACIÓ DE LA CONCILIACIÓ 
DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL



30) INTERÉS EN OBTENIR INFORMACIÓ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3) ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
 
 



(175(9,67$�$�0(',$1$�(035(6$��(PSUHVD�GH�(LYLVVD�TXH�GLVSRQH�GH�XQD�SODQWLOOD�HQ�WRUQR�D�ORV����WUDEDMDGRUHV��7LHQH�XQ� FRQYHQLR� FROHFWLYR�SURSLR�HQ�%DOHDUHV�TXH�PHMRUD� WDQWR�HQ�PHGLGDV�VDODULDOHV�FRPR�HQ�PHGLGDV�VRFLDOHV�HO�FRQYHQLR�QDFLRQDO�GH�HVWH�VHFWRU����(Q� FXDQWR� D� OD� LQIRUPDFLyQ�RIUHFLGD� FDEH�GHVWDFDU� OD�DFWLWXG�PX\�SRVLWLYD�GHO�JHUHQWH�UHVSHFWR�D�SRWHQFLDU�XQ�FOLPD�ODERUDO�SRVLWLYR��\�HVWR�VH�FRQVLJXH�SRWHQFLDQGR�PHGLGDV�FRQFLOLDGRUDV�FRPR�GHMDQGR� LU�D�XQ� WUDEDMDGRU�D� OOHYDU�D�VX�KLMR� DO� FROHJLR�D� ODV������\� UHFRJHUOR�D� ODV�������� FXDQGR�HO�KRUDULR�HV�GH�������������7DPELpQ�UHFRQRFH�TXH�HVWH�WUDEDMDGRU�VL�WLHQH�TXH�EDMDU�XQD�WDUGH�D� OD� RILFLQD�� � OR� KDFH� VLQ� UHSDURV�� (O� JHUHQWH� HV� PX\� FRQVFLHQWH� GH� TXH� OD�VLWXDFLyQ� SHUVRQDO� GH� VXV� WUDEDMDGRUHV� DIHFWD� PX\� GLUHFWDPHQWH� D� VX�UHQGLPLHQWR�ODERUDO��SRU�OR�TXH�HO�IDFLOLWD�DO�Pi[LPR�OD�FRQFLOLDFLyQ���/D�MRUQDGD�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�HV�LQWHQVLYD��PX\�DO�HVWLOR�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��DXQTXH�HO�KRUDULR�GH�DWHQFLyQ�DO�S~EOLFR�HV�GH���D������K��3UHJXQWDGR�VREUH�OD�SRVLELOLGDG� GH� IOH[LELOL]DU� OD� MRUQDGD�� QR� OR� YH� YLDEOH� SRU� PRWLYRV� GH�RUJDQL]DFLyQ���KDEUtD�TXH�FRQWUDVWDUOR�FRQ�ORV�WUDEDMDGRUHV���\��DXQTXH�VH�KDFH�GH�PDQHUD� HVSRUiGLFD� R� SXQWXDO� �DXQTXH�GRV� WUDEDMDGRUHV�SXHGHQ�FDPELDUVH�WXUQRV�GH�JXDUGLD�DYLVDQGR�DO�JHUHQWH��DO�LJXDO�TXH�RFXUUH�FRQ�RWURV�FROHFWLYRV��FRPR� OD� SROLFtD� ORFDO�� DGHPiV� FRPHQWD� TXH� XQR� OR� SRGUtD� KDFHU�� SHUR� VL� OR�SLGLHUDQ� WRGRV�QR� VHUtD� YLDEOH�� DXQTXH�QR� VH�KDQ�SODQWHDGR� OD� UHRUJDQL]DFLyQ�GHO�VLVWHPD����3UHJXQWDGR�VREUH�VL�OD�ILORVRItD�GH�OD�HPSUHVD�HV�OD�PLVPD�TXH�OD�VX\D��FRPHQWD�TXH� QR� VDEH� FRPR� DFW~DQ� RWURV� JHUHQWHV�� DXQTXH� FRPHQWD� XQ� FDVR� GH� VX�HPSUHVD�HQ�6DQ�-RVHS�HQ�HO�TXH�XQ�WUDEDMDGRU�SLGH�SHUPLVR�SRU�WHQHU�XQ�KLMR�SHTXHxR� FRQ� XQD� HQIHUPHGDG� JUDYH� \� OH� GDQ� HO� SHUPLVR� PDQWHQLpQGROH� HO�VXHOGR��VLHQGR�XQD�PHGLGD�H[WUDRUGLQDULD�QR�UHFRJLGD�HQ�HO�FRQYHQLR��/R�TXH�Vt�FRPHQWD� HV� TXH� HQ� ORV� FXUVRV� GH� IRUPDFLyQ� TXH� KD� UHFLELGR� VH� OHV� KD�FRPHQWDGR�TXH�HO�UHQGLPLHQWR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�HV�PD\RU�VL�HVWiQ�FRQWHQWRV��\�HQ�HVR�LQIOX\H�VXV�SRVLELOLGDGHV�GH�FRQFLOLDU�YLGD�ODERUDO�\�IDPLODU���/DV� PHGLGDV� GH� FRQFLOLDFLyQ� TXH� VH� DSOLFDQ� HQ� VX� HPSUHVD�� DSDUWH� GH� ODV�H[SXHVWDV�DQWHULRUPHQWH�VRQ�OD�EDMD�SRU�PDWHUQLGDG��QR�KDQ�WHQLGR�VROLFLWXGHV�GH�H[FHGHQFLD�R�UHGXFFLyQ�GH�MRUQDGD�\�Vt�SRU�ODFWDQFLD���1R�REVHUYD�FDUHQFLDV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�DXQTXH�UHFRQRFHG�QR�FRQRFHUOD�PX\�ELHQ�\�QR�WLHQH�SURSXHVWDV�TXH�UHDOL]DU�HQ�HVH�VHQWLGR��



(175(9,67$�$�5(63216$%/(�'(�81$�$62&,$&,Ï1�'(�(035(6$6��/DV�PHGLGDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�GH�YLGD�ODERUDO�\�IDPLOLDU�WLHQHQ�HVFDVD�LQFLGHQFLD�HQWUH�ODV�HPSUHVDV�GHO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��(VWR�HV�GHELGR�D�TXH��D�MXLFLR�GH� OD� HQWUHYLVWDGD�� QRV� HQFRQWUDPRV� HQ� XQ� VHFWRU� PDGXUR� HQ� HO� TXH�WUDGLFLRQDOPHQWH� HO� KRPEUH� KD� VLGR� HO� HQFDUJDGR� GH� OOHYDU� ORV� LQJUHVRV� D�
FDVD� \� OD� PXMHU� VH� HQFDUJD� GH� OD� IDPLOLD�� 6HUtD� XQ� PRGHOR� XQ� SRFR�
PDFKLVWD�� VHJ~Q� HOOD� UHFRQRFH�� &RPHQWD� LQFOXVR� TXH� PXFKRV� GH� ORV�WUDEDMDGRUHV�VLJXHQ�UHXQLGRV�DO�ILQDOL]DU�OD�MRUQDGD�HQ�OXJDU�GH�LUVH�D�FDVD����6t�SURFHGH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWDV�PHGLGDV�HQ�HO�SHUVRQDO�DGPLQLVWUDWLYR��DO�LJXDO�TXH�HQ�ORV�GHPiV�VHFWRUHV����5HVSHFWR� D� ODV� WHQGHQFLDV� GH� IXWXUR�� HOOD� YH� FODURV� LQGLFLRV� GH� TXH� OD� JHQWH�MRYHQ� �ORV� WUDEDMDGRUHV� PiV� MyYHQHV� FRQ� UHVSRQVDELOLGDGHV� SUHVHQWDQ� GRV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�HOOD�DVRFLD��OD�SUHRFXSDFLyQ�SRU�XQ�PD\RU�QLYHO�GH�IRUPDFLyQ�\�SRU�GHVHPSHxDU�HPSOHRV�PiV�HVSHFLDOL]DGRV�GHQWUR�VX�VHFWRU��\�XQD�PD\RU�SUHRFXSDFLyQ�SRU� OD� IDPLOLD�� \� OR� LOXVWUD� FRQ�XQ�HMHPSOR��SRU� OR�TXH�FRQVLGHUD�TXH�OD�VRFLHGDG�HVWi�FDPELDQGR�\�VH�WLHQHQ�HQ�FXHQWD�HVWRV�YDORUHV���1R� FDEH� KDEODU� GH� DFWLWXGHV� GHVGH� OD� ySWLFD� GH� ORV� HPSUHVDULRV�� TXH� YHQ�FODUDPHQWH� TXH� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� KDQ� GH� FXPSOLUVH�� \D� TXH�IDOODQ�ODV�DFWLWXGHV�SRU�SDUWH�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��FRPR�\D�VH�KD�GLFKR��\�HOOR�QR�HV�SRU�XQD�FXHVWLyQ�FR\XQWXUDO��FRPR�SRGUtD�SDUHFHU��SRU�OD�VLWXDFLyQ�SXQWD�GH�WUDEDMR��VLQR�XQD�FXHVWLyQ�EiVLFDPHQWH�FXOWXUDO�R�VRFLDO��
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�
6X�OXJDU�GH�WUDEDMR�HVWi�HQ�XQ�KRVSLWDO��GHVGH�GRQGH�VH�JHVWLRQDQ�ORV�UHFXUVRV�
KXPDQRV�GH�ODV�LVODV�GH�,EL]D�\�)RUPHQWHUD��
�
/DV�PHGLGDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�GH�YLGD�ODERUDO�\�IDPLOLDU�VRQ�DPSOLDV�\�VH�UHFRJHQ�
HVSHFtILFDPHQWH�HQ�HO�%2,%�Q�����GHO����������SiJLQDV��������0HMRUD�EDVWDQWH�
ODV�PHGLGDV�UHVSHFWR�D�OD�OH\�GH��FRQFLOLDFLyQ�\�DO�(7��
�
/D�MRUQDGD�KDELWXDO�HV�LQWHQVLYD��SRU�WXUQRV�\�WDPELpQ�VH�UHDOL]DQ�JXDUGLDV�SRU�
FDWHJRUtDV�� 5HVSHFWR� D� ODV� PHGLDV� GH� FRQFLOLDFLyQ�PiV� IUHFXHQWHV� VH� GDQ� ORV�
KRUDULRV� IOH[LEOHV� �HQ� HO� SHUVRQDO� DGPLQLVWUDWLYR��� WXUQRV� FRPSDUWLGRV��
PDWHUQLGDG��SDWHUQLGDG��PRWLYRV� IDPLOLDUHV�� ODFWDQFLD�� D\XGDV�SDUD�JXDUGHUtDV��
\�RWUDV�HVSHFtILFDV�FRPR�OD�UHGXFFLyQ�GH�MRUQDGD�HQ�XQ�����SDUD�PDGUHV�FRQ�
QLxRV�GH�KDVWD���DxRV��PDQWHQLHQGR�HO������GHO�VXHOGR��OD�DFXPXODFLyQ�GH�OD�
KRUD�GH�ODFWDQFLD�HQ�XQ�PHV�PiV�GH��PDWHUQLGDG��\�UHGXFFLRQHV�GH�MRUQDGD�SRU�
JXDUGD� OHJDO� GH� XQ� QLxR�� QDFLPLHQWRV� SUHPDWXURV�� FXLGDGRV� GH� FyQ\XJH�
LQFDSDFLWDGR��PXMHUHV�YtFWLPDV�GH�YLROHQFLD�GRPpVWLFD��HWF��
�
/D�UHVSRQVDEOH�GH�55++�FRQVLGHUD�TXH�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�
WUDEDMDGRUHV�HVWiQ�UHFRQRFLGRV��TXH�OD�SUHVLyQ�GH�ORV�VLQGLFDWRV�HV�PX\�JUDQGH�
\� TXH� VH� KDQ� FRQVHJXLGR� PXFKDV� PHMRUDV� HQ� FRQFLOLDFLyQ�� \D� TXH� FRQ� HO�
WUDVSDVR�GH� FRPSHWHQFLDV� VH�PHMRUy�PXFKR�HO� WHPD�HFRQyPLFR��DXQTXH� WRGR�
HVWR�QR�WLHQH�PXFKD�LPSRUWDQFLD�HQ�HO�UHQGLPLHQWR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��\D�TXH��
DXQTXH� HV� YHUGDG� TXH� XQ� WUDEDMDGRU� FRQ� SUREOHPDV� GH� FRQFLOLDFLyQ� SXHGH�
UHQGLU�PHQRV�� ODV�PHGLGDV�TXH�VH�FRQVROLGDQ�FRPR�GHUHFKRV�VH�DVXPHQ�FRPR�
WDOHV� \�� SRU� WDQWR�� OD� LQIOXHQFLD� HQ� HO� UHQGLPLHQWR� QR� H[LVWH�� &RQVLGHUD�
LQWHUHVDQWH�SRWHQFLDU�OD�FRQFLOLDFLyQ��
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�
(V� HO� UHVSRQVDEOH� GH� XQ� SURJUDPD� GH� LQVHUFLyQ� VRFLRODERUDO� GH� FROHFWLYRV� HQ�
ULHVJR� GH� H[FOXVLyQ� VRFLDO�� HQWUH� ORV� TXH� VH� HQFXHQWUDQ� ORV� MyYHQHV�� ORV�
LQPLJUDQWHV�� PXMHUHV� \� GLVFDSDFLWDGRV�� GHQWUR� GH� OD� LQLFLDWLYD� FRPXQLWDULD�
(48$/��
�
(O� HQWUHYLVWDGR� DILUPD� TXH� HO� FRQRFLPLHQWR� GH� ORV� LQPLJUDQWHV� UHVSHFWR� D� ODV�
PHGLGDV� GH� FRQFLOLDFLyQ� VRQ� QXORV�� \D� TXH� GHVFRQRFHQ� OD� OH\�� WLHQHQ� SRFD�
LQIRUPDFLyQ��\� OD�TXH�WLHQHQ� OD� WLHQH�GLVWRUVLRQDGD��FRPR�RFXUUH�FRQ� OD� OH\�GH�
H[WUDQMHUtD�� 1R� OHV� LQWHUHVD� SRU� WHPD� HFRQyPLFR� \� SRU� VX� VLWXDFLyQ�
DGPLQLVWUDWLYD� \D� TXH� PXFKRV� HVWiQ� HQ� VLWXDFLyQ� LUUHJXODU�� 'H� KHFKR�� HO�
HQWUHYLVWDGR�FRQVLGHUD�TXH��HQ�PXFKRV�FDVRV�� ODV�PHGLGDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�TXH�
VXSRQJDQ�GLVSRQLELOLGDG�GH�GtDV�R�UHGXFFLyQ�GH�KRUDV�VH�WUDGXFHQ�HQ�PiV�KRUDV�
GLVSRQLEOHV�SDUD�XQ�VHJXQGR�WUDEDMR��
�
7DPELpQ� OODPD� OD�DWHQFLyQ�TXH�VH�KD�GDGR�XQD�WHQGHQFLD�KDFLD�HO� LQFUHPHQWR�
GH�ORV�QDFLPLHQWRV�HQWUH�LQPLJUDQWHV��SDUD�FRQVHJXLU�OD�UHJXODUL]DFLyQ�D�WUDYpV�
GH�XQ�SURFHVR�OHJDO�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�SUHVXQFLyQ�GH�QDFLRQDOLGDG��D�WUDYpV�
GHO� FXDO� ORV�SDGUHV�SXHGHQ�FRQVHJXLU� OD� UHJXODUL]DFLyQ�DO�KDEHU� WHQLGR�XQ�KLMR�
QDFLGR�HQ� WHUULWRULR�HVSDxRO�� OR�FXDO�HV�XQD�YtD�GH�DUUDLJR��7DPELpQ�FRQVLGHUD�
TXH�HO� DXPHQWR�GH� ODV�D\XGDV�SDUD� ORV� LQPLJUDQWHV�\� OD�HOHYDGD�QDWDOLGDG�GH�
HVWH� FROHFWLYR� KD� SURYRFDGR� XQ� HIHFWR� UHERWH� HQ� ORV� QDFLRQDOHV�� TXH� D� YHFHV�
YHQ� FRPR� ODV� D\XGDV� �HFRQyPLFDV�� HVFROHWHV�� FROHJLRV� GH� YHUDQR�� HWF��� HVWiQ�
FRODSVDGDV�EiVLFDPHQWH�SRU�ORV�LQPLJUDQWHV�OR�TXH�SURYRFD�XQ�FLHUWR�UHFKD]R�\�
FRPHQWDULRV�QHJDWLYRV��
�
$� SHVDU� GH� HVWDU� GH� DFXHUGR� HQ� FDVL� WRGR� FRQ� ODV� LPSUHVLRQHV� TXH� HQ� VX�GtD�
H[SXVR�RWUD�HQWUHYLVWDGD��pO�FRQVLGHUD�TXH�DXQTXH�HV�YHUGDG�TXH�OD�FXOWXUD�GH�
PXFKRV� GH� ORV� LQPLJUDQWHV� TXH� YLHQHQ� HV� PX\� SUR�IDPLOLDU�� WDPELpQ� VRQ�
FXOWXUDV� PXFKR� PiV� PDFKLVWDV�� \� SRU� HMHPSOR� HV� EDVWDQWH� KDELWXDO� TXH� XQ�
ODWLQR�PDQWHQJD�YDULDV�UHODFLRQHV�VHQWLPHQWDOHV�D�OD�YH]���
�
/RV� WUDEDMDGRUHV� QR� LQPLJUDQWHV� VH� LQWHUHVDQ� VREUH� WRGR� SRU� UHGXFFLRQHV� GH�
MRUQDGD��SHUPLVRV�SRU�DGRSFLyQ��H[FHGHQFLDV�SRU�PHMRUD�GH�HPSOHR��IRUPDFLyQ�
HWF��\�VRQ�PiV�FRQRFHGRUHV�GH�VXV�GHUHFKRV��
�
5HVSHFWR� D� ODV� SURSXHVWDV� HO� HQWUHYLVWDGR� FRQVLGHUD� TXH� KD\� TXH� VHJXLU�
KDFLHQGR�KLQFDSLp�HQ�OD�PHMRUD�GH�ODV�DFWLWXGHV�TXH�HO�FRQVLGHUD�PDFKLVWDV��\D�
TXH�QR�VyOR�GHEH�PHMRUDU�HO�DVSHFWR�OHJDO�VL�QR�WDPELpQ�HO�VRFLR�FXOWXUDO�\�VL�QR�
YDQ�GH�OD�PDQR��QR�VH�FRQVLJXHQ�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VH�SHUVLJXHQ���
�
&RQVXOWDGR�VREUH�OD�DFWLWXG�GH�ORV�HPSUHVDULRV��HO�FRQVLGHUD�TXH�KD\�GH�WRGR��\�
TXH� HQ� KRVWHOHUtD� H[LVWHQ� FDVRV� GH� GLYLGH� \� YHQFHUiV�� HV� GHFLU�� SURYRFDU�
HQIUHQWDPLHQWRV�HQWUH�WUDEDMDGRUHV�SDUD�TXH�QR�KD\D�PXFKR�FRPSDGUHR�HQ�HO�
WUDEDMR�\�ORV�WUDEDMDGRUHV�VH�FHQWUHQ�HQ�VX�WUDEDMR��DXQTXH�WDPELpQ�FRQVLGHUD�
TXH� KD\� WUDEDMDGRUHV� TXH� KDFHQ� XQ� DEXVR� IODJUDQWH� GH�PHGLGDV� FRPR� EDMDV�



ODERUDOHV�� GH� GLItFLO� MXVWLILFDFLyQ� H� LQFOXVR� HQ� VX� VLQGLFDWR� VH� KDQ� GHVSHGLGR�DVRFLDGRV�FXDQGR�VH�KDQ�GHWHFWDGR�FDVRV�GH�HVWH�WLSR����3RU�~OWLPR��WDPELpQ�FRQVLGHUD�TXH�HQ�ODV�QHJRFLDFLRQHV�FROHFWLYDV�ODV�PHGLDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�WLHQHQ�XQD�LPSRUWDQFLD�VHFXQGDULD�\�VLHPSUH�VH�UHQXQFLD�D�HOODV�D�IDYRU�GH�RWURV�EHQHILFLRV��EiVLFDPHQWH�VDODULDOHV��
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QLYHOHV� GH� IRUPDFLyQ� DOWRV�� SXHGHQ� ³H[LJLU´� FXDOTXLHU� WLSR� GH� PHGLGDV�
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DO�DQWHULRU��3RU� OR�WDQWR�� ODV�PHGLGDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�WDPELpQ�VH�YHQ�DIHFWDGDV�SRU�HO�FOLPD�ODERUDO��2WUDV�PHGLGDV�VRQ�HQ��HO�FDVR�GH�SHULRGRV�GH�SUXHED�GH�QXHYRV�HPSOHDGRV�FRQ�HYDOXDFLyQ�QHJDWLYD�� VH� OHV�GD�RWUD�RSFLyQ�HQ�RWUR�SXQWR�GH�YHQWD�SDUD�YHU�VL�KDEtD� KDELGR� DOJ~Q� SUREOHPD� SHUVRQDO� FRQ� FRPSDxHURV�� HWF�� TXH� KXELHUD�DIHFWDGR�D�HVWD�SHUVRQD���,QWHUHVDQWH� FRPR� ILORVRItD�GH� WUDEDMR�TXH� OD�HPSUHVD� WLHQH�XQ� VLVWHPD�SURSLR�GH� JHVWLyQ� GH� FDOLGDG� FRQ� OR� TXH� HOOR� LPSOLFD� GH� DXWRHYDOXDFLyQ�� PHMRUD�FRQWLQXD�� JHVWLyQ� SRU� SURFHVRV�� HWF�� \� TXH� HQ� pO� VH� LQFOX\H� XQD� HQFXHVWD� GH�VDWLVIDFFLyQ�GH�ORV�HPSOHDGRV��TXH�DFWXDOPHQWH�RIUHFH�XQD�VDWLVIDFFLyQ�GH������VREUH����TXH�HV�XQD�EXHQD�QRWD��KDELHQGR�VLGR� OD�]RQD�JHRJUiILFD�GH�(VSDxD�TXH�PiV�KD�FUHFLGR���8QD�UHIOH[LyQ�LPSRUWDQWH�DFHUFD�GHO�VHFWRU�FRPHUFLR��(V�FLHUWR�TXH�HQ�HO�VHFWRU�KRVWHOHUtD�KD\�PXFKR�WUDEDMR�\�HVWi�PHMRU�SDJDGR��\�FRQ�MRUQDGDV�HQ�PXFKRV�FDVRV�LQWHQVLYDV��VL�ELHQ��VX�H[SHULHQFLD�HV�TXH�HO�WUDVSDVR�GH�SHUVRQDO�TXH�VH�KDEtD� GDGR� WUDGLFLRQDOPHQWH� GH� FRPHUFLR� D� KRVWHOHUtD� \� �� HQ� HO� FDVR� GH� ORV�KRPEUHV�� DO� VHFWRU� FRQVWUXFFLyQ�� HVWi� UHYLUWLpQGRVH� \D� TXH� ODV� FRQGLFLRQHV�ODERUDOHV� HQ� KRVWHOHUtD� FDGD� YH]� VRQ� PiV� GXUDV� �S�H�� FDPDUHUDV� GH� SLVRV�VRPHWLGDV�D�XQD�PD\RU�SUHVLyQ� ODERUDO��\�HO�VHFWRU�FRPHUFLR� OHV�RIUHFH��VREUH�WRGR� D� ODV� PXMHUHV� TXH� DSRUWDQ� XQ� VHJXQGR� VXHOGR� D� OD� IDPLOLD�� XQDV�FRQGLFLRQHV� GH� WUDEDMR� EXHQDV� \� XQD� VHJXULGDG� WRGR� HO� DxR�� /DV�PHGLGDV� GH�FRQFLOLDFLyQ� HVWiQ� D\XGDQGR�� SRU� WDQWR�� D� ILGHOL]DU� WUDEDMDGRUHV� TXH� SUHILHUHQ�WUDEDMDU� WRGR� HO� DxR�JDQDQGR�DOJR�PHQRV�SHUR�SXGLHQGR� WUDEDMDU� HQ�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV���3RU� ~OWLPR�� SUHJXQWDGRV� DFHUFD� GHO� FROHFWLYR� GH� LQPLJUDQWHV�� HQ� SULPHU� OXJDU�FRPHQWDURQ�TXH�WHQtDQ�PXFKRV�WUDEDMDQGR�SDUD�HOORV��FDVL�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV��TXH� KDEtDQ� HQULTXHFLGR� HO� PHUFDGR� GH� WUDEDMR� TXH� HPSH]DED� D� VHU�SUREOHPiWLFR��S�H��HQ�ORV�SXQWRV�GH�YHQWD���\�TXH�FRPR�FDUDFWHUtVWLFD�SULQFLSDO�HUD�VX�GRFLOLGDG��HV�GHFLU��TXH�VH�DGDSWDEDQ�D�OR�TXH�VH�OHV�SHGtD�VLQ�QLQJXQD�TXHMD��SRU�HMHPSOR�KRUDULRV��MRUQDGDV��HWF����
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(175(9,67$�5(63216$%/(�'(�)('(5$&,Ï1�+27(/(5$��(O� VHFWRU� KRWHOHUR� HV� XQ� VHFWRU� HQ� HO� TXH� H[LVWH� XQD� SDULGDG� HQWUH� HPSOHR�PDVFXOLQR� \� IHPHQLQR�� ([LVWHQ� GHSDUWDPHQWRV� TXH� WUDGLFLRQDOPHQWH� VH� KDQ�QXWULGR�PiV�GH�PXMHUHV�TXH�GH�KRPEUHV��FRPR�HO�GH�SLVRV�\�RWURV�D�OD�LQYHUVD��FRPR� HO� GH� VHUYLFLRV� WpFQLFRV�� 5HFHSFLyQ�� EDUHV� \� UHVWDXUDFLyQ� HVWiQ�HTXLOLEUDGRV���3RU� ORV� WLSRV� GH� WUDEDMRV� TXH� VH� GHVHPSHxDQ�� OD� FXDOLILFDFLyQ� LQLFLDO� \� OD�VLWXDFLyQ� GHO� PHUFDGR� GH� WUDEDMR� VH� SUHYp� TXH� HQ� ORV� SUy[LPRV� DxRV� VH�LQFRUSRUHQ� WDPELpQ� PXFKRV� LQPLJUDQWHV� FRPR� KD� YHQLGR� VXFHGLHQGR� HQ� ORV�~OWLPRV�\D�TXH�DGHPiV�HV�XQ�VHFWRU�HQ�HO�TXH�OD�IRUPDFLyQ�VH�YD�LQFRUSRUDQGR�FRQ� OD� H[SHULHQFLD� HQ� PXFKRV� FDVRV�� HV� GHFLU�� DXQTXH� QR� VHD� OR� GHVHDEOH��PXFKD� JHQWH� VLQ� FXDOLILFDU� SXHGH� DFFHGHU� DO� PHUFDGR� GH� WUDEDMR� H� LU�IRUPiQGRVH�SRFR�D�SRFR���$�SULRUL�\�GDGR�HO�WLSR�GH�WUDEDMR�HQ�HO�TXH�VH�XQHQ�HQ�HO�WLHPSR�SURGXFFLyQ�\�FRQVXPR� \� GDGD� OD� HVWDFLRQDOLGDG� DFWXDO� GHO� PHUFDGR� WXUtVWLFR� OD�
FRQFLOLDFLyQ�GH�OD�YLGD�ODERUDO�\�IDPLOLDU�SUHVHQWD�GLILFXOWDGHV�SRU�HQFLPD�GH�OD�PHGLD�GH�RWURV�VHFWRUHV��7DPELpQ�OD�QRUPDWLYD�OHJDO�H[LVWHQWH�VREUH�WLHPSR�GH� WUDEDMR� QHFHVDULR� SDUD� SRGHU� FREUDU� VXEVLGLR� GH� GHVHPSOHR� KDFH� TXH��SDUD� PXFKRV� WUDEDMDGRUHV� UHQXQFLDU� D� KRUDV� R� MRUQDGDV� GH� WUDEDMR� OHV�
UHSHUFXWD� HQ� HO� WLSR� GH� VXEVLGLR� TXH� SHUFLEHQ� DO� DFDEDU� GH� WUDEDMDU� \�� SRU�WDQWR��HQ�ORV�LQJUHVRV�DQXDOHV��SRU�OR�TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�OD�FRQFLOLDFLyQ�QR�VH�SURGXFH�SRU�GHVHR�R�QHFHVLGDG�H[SUHVD�GHO�WUDEDMDGRU��VLHQGR�XQ�VHFWRU�HQ�HO� TXH� WDPELpQ� VH� GD� HO� SOXULHPSOHR�� \D� TXH� PXFKDV� YHFHV� VH� GHVFRQRFH�FyPR�YD�D�LU�OD�WHPSRUDGD�\�HO�Q~PHUR�GH�PHVHV�TXH�VH�YD�D�WUDEDMDU���&XDQGR�HO�WHPD�HFRQyPLFR�QR�HV�OR�HVHQFLDO�Vt�TXH�KD\�SRVLELOLGDG�GH�SRQHU�HQ� PDUFKD� PHGLGDV� FRQFLOLDGRUDV� FRPR� SRU� HMHPSOR� OD� UHGXFFLyQ� GH�
MRUQDGD�HQ�XQD�SDUWH�R�LQFOXVR�KDVWD�OD�PLWDG��6H�KD�FRQVWDWDGR�TXH�DTXHOODV�
HPSUHVDV� TXH� RIUHFHQ� HVWDV� DOWHUQDWLYDV� WLHQHQ�GHPDQGD�� SRU� OR� TXH� HV�
XQD� RSFLyQ� GH� IXWXUR�� VLHPSUH� \� FXDQGR� ODV� QHFHVLGDGHV� GHO� VHUYLFLR� OR�SHUPLWDQ��7DPELpQ�VH�FRQVWDWD�TXH�HQ� ORV�HVWDEOHFLPLHQWR�XUEDQRV�VH�GDQ�PiV� FDVRV� SRU� XQD� FXHVWLyQ� SUiFWLFD� GH� WUDQVSRUWH� \D�TXH�GHVSOD]DUVH� YDULRV�NLOyPHWURV�SDUD�KDFHU�PHQRV�KRUDV�D�YHFHV�QR�FRPSHQVD��&RPR�KH�GLFKR��HVWD�PHGLGD�HVWi�SRFR�H[WHQGLGD�\�VH�FRQVLGHUD�FRQ�SRVLELOLGDGHV�GH�IXWXUR���5HVSHFWR� DO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� HPSUHVDULRV� UHVSHFWR� D� OD� FRQFLOLDFLyQ��REYLDPHQWH� ODV� HPSUHVDV� JUDQGHV� FXPSOHQ� FRQ� WRGDV� ODV� PHGLGDV�FRQFLOLDGRUDV�TXH�VXUJHQ�GH�ODV�QRUPDWLYDV�TXH�SURWHJHQ�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�� \� ODV� SHTXHxDV� VXHOHQ� DPSOLDU� R� IOH[LELOL]DU� GH� PDQHUD�GLVFUHFLRQDO� FRQ� DTXHOORV� WUDEDMDGRUHV� TXH� WDPELpQ� DFW~DQ� GH� PDQHUD� PiV�IDYRUDEOH�KDFLD�OD�HPSUHVD��HV�GHFLU��VH�SULPDQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�FRQILDQ]D�HQWUH�HO�HPSUHVDULR�\�ORV�WUDEDMDGRUHV��HV�GHFLU�UHODFLRQHV�³WX�JDQDV��\R�JDQR´��1R�KD\�TXH�ROYLGDU�TXH�HQ�,EL]D�H[LVWH�SUHSRQGHUDQFLD�HQ�FXDQWR�DO��Q~PHUR�GH�HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�SHTXHxR�WDPDxR��
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 COSA DE DOS
     eguint el model desenvolupat el passat
mes de maig per l'Instituto de la Mujer
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales),
Gadeso ha aplicat el mateix qüestionari
bàsic a la nostra realitat social per conèixer
la situació i problemàtica de la conciliació
de la vida familiar i la vida laboral.
Tant a una investigació com a l'altra es pot
constatar que, malgrat les lleis, encara se
centren en la dona totes les situacions
conflictives per fer compatible la vida laboral
i la vida familiar. Encara tot el context i
l'entorn familiar corresponen a la
responsabilitat de la dona. Com a molt,
l'home "col·labora".
Recentment, el Govern de les Illes Balears
ha presentat l'avantprojecte de la Llei de la
Dona. Al mateix es parla de "avançar en
la defensa de la igualtat i superar les situacions
de discriminació per raons de sexe que encara
es produeixen". Es parla d'obrir camins
que possibilitin de manera real la igualtat
de l'home i la dona davant la vida laboral
i familiar. La realitat ens mostrarà fins a
quin punt resultaran eficaces aquesta Llei
i les seves aplicacions.
Sens dubte és important  fer lleis i normes
d'àmbit estatal i autonòmic que possibilitin
la conciliació laboral i familiar. Però
desgraciadament, amb excessiva freqüència,
la nostra "cultura" adquirida encara té
arrels profundes amb actituds masclistes.
En aquest aspecte, la realitat de la nostra
comunitat no és massa distinta del
comportament a la resta de l'Estat, com es
pot comprovar a l'esmentat estudi de l'Insituto
de la Mujer, publicat a la nostra pàgina
web (Estudis i investigacions, número 10).
Especialment, aquesta desigualtat de génere
es produeix dins la denominada classe
treballadora i menys entre professions liberals
i tasques directives.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR I LABORAL

DEBAT CIUTADÀ (IV)
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TAULA 1Persones que opinen que la compatibilització és
complicada o molt complicada (per sexes)
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Mestresses de casa
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Dones que opinen que la compatibilització és
complicada o molt complicada (per activitat)

Dones Homes Mitjana

Font: Baròmetres Gadeso. Juny 2005

   es lleis dels darrers anys van
encaminades a aconsegui r  la
conciliació entre la vida familiar i la
vida laboral. Vistes les dades,
encara queda molta feina a fer.
Aquest estudi pretén identificar el
grau de conci l iació de la vida
familiar i laboral i els problemes que
sorgeixen en el procés.
1) ¿Constitueix, i en quin grau, la
concil iació de la vida famil iar i
laboral  un problema per  a la
població potencialment activa?
2) ¿Quines són les barreres que
dificulten la compatibilització de
responsabilitats familiars i l'ocupació
remunerada?
3) ¿Quins efectes no desit jats

der iven d 'aquestes  bar reres?
4) ¿Com resolen les persones la
compaginació de la vida familiar i
laboral?
Observant la taula adjunta, es pot
comprovar com quasi la meitat de
les persones en edat laboral opinen
que la compatibilització entre vida
familiar i laboral és complicada o
molt complicada; percentatge que
entre els homes és del 41%, mentre
que puja fins al 54% en el cas de
les dones.
Si s'analitza amb més cura aquesta
darrera dada es veu que, lògica-
ment, són les dones ocupades les
que veuen aquesta conciliació com
a més complicada.
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VIDA FAMILIAR
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Les dificultats per a compaginar la vida
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Resulta patent, més enllà de les lleis i de les bones paraules, que la dona continua essent la responsable
màxima i quasi única del denominat entorn familiar. Entenem per entorn familiar la responsabilitat i execució
de les denominades feines domèstiques i la responsabilitat de la salut i de l'educació dels fills. En molts
de casos les dones han accedit a professions i llocs de feina fora de la llar familiar. En freqüència, des
d'aquest moment li resta una doble responsabilitat: la família i el treball.

De moment, engendrar fills i filles és cosa de dos, però, tal
i com es pot comprovar a la taula número dos, queda patent
que la responsabilitat i la feina de cuidar els fills nascuts
corresponen a la dona.

Hi ha lleis i normes que, amb limitacions, possibiliten
demanar un temps pel pare o per la mare, per cuidar els
nadons. Però en la pràctica qui demana aquest temps és
la mare. Únicament un 1.3% considera que haurien de ser
els homes els que deixassin la feina després del naixement
del fill.

En conseqüència, tal i com es pot veure a la taula nº3, els
homes són els que consideren que la compaginació de la
vida familiar i laboral afecta a l'educació dels fills. Dada
que si se combina amb la taula número 2 permet constatar
una vegada més que l'educació dels fills és cosa de les
mares i que, per tant, aquestes són les que han d'abandonar
la feina en cas d'incompatibilitat amb la vida familiar.

Els resultats de la taula número 4 són tan evidents que
no mereixerien comentaris específics. La dona dedica
més de 4 hores a les feines de la llar mentre que l'home
hi dedica un poc més d'una hora.

Crida l'atenció que, mentre a la resta d'Espanya les dones
dediquen 4 hores als fills i els homes 2 hores, a la nostra
comunitat aquesta dedicació disminueix de manera molt
notable: les dones un poc més de tres hores i els homes
un poc més d'una.

Aquestes dades confirmen una altra investigació realitzada
per Gadeso (Quaderns Gadeso nº27. Octubre 2003) en
la que un 53% de pares confesen que mai realitzen
activitats compartides amb els fills, enfront d'un 30% de
les mares. Aquesta greu realitat és molt més sensible en
el sector turístic, on no es compaginen les vacances
escolars i el temps de máxima dedicació laboral.
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VIDA LABORAL
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En molts de casos les empreses discriminen a les dones. No és infreqüent que una dona recentment casada
i amb possibilitats d'embaràs tengui dificultats real per a ser contractada. Malgrat les lleis que permeten
demanar un temps per la maternitat / paternitat són pocs i poques els que demanen aquest permís. En part
es degut a que, amb excessiva freqüència, el tipus de contractació és temporal i precària i, per tant, fer ús de
les lleis vigents pot comportar la no renovació contractual.

Un 41% de les dones confesen que han abandonat la seva
professió o lloc de feina degut al naixement d'un fill o una
filla. No es tracta de devaluar la importància de la mestressa
de casa. El problema sorgeix quan una dona, que lluirement
ha optat per una professió o lloc de feina a fora de casa, es
veu obligada a tornar ser en exclussiva mestressa de casa.
Una vegada més la realitat s'imposa damunt de les lleis.
Aquestes són importants però sempre manca una feina de
canvis reals d'actituds i de comportaments.

En principi es pot veure com un fet possitiu la creació de
"guarderies laborals" creades, en segons quins casos per la
mateixa empresa, amb la finalitat el fer compatible el tenir
fills i continuar la mare laboralment activa. Però una reflexió
més profunda pot plantejar dubtes damunt d'aquestes
iniciatives. L'infant és subjecte i objecte educatiu des del seu
naixement. Pel mateix no es tracta d'implantar guarderies
sinó escoletes infantils on es comença a "educar" en valors
tals com la sociabilitat, la imaginació, els jocs actius...

Queda patent que tant per l'home com  per la dona, encara
que amb distinta intensitat, l'ús de mesures de conciliació
provoca conflictes a l'àmbit laboral. Es parla molt de
flexibilitzar el mercat de treball, però, desgraciadament,
aquesta flexibilització s'interpreta de manera unilateral. El
que ha de ser "flexible" és el treballador o treballadora amb
les necessitats organitzatives de l'empresa, però aquesta
difícilment és "flexible" davant realitats com la
paternitat/maternitat.

Una vegada més, aquesta realitat és manifesta de manera
més patent entre les ocupacions menys qualificades. Entre
els denominats professionals resulta més senzill evitar els
conflictes laborals per motius de conciliació amb la vida
familiar. Finalment, com es pot comprovar a la taula nº7,
només un 40% confesen haver fer ús de qualque mesura
legislativa, dels quals un 11.5% de les dones han patit
conseqüencies laborals negatives, mentre que només el
5.3% dels homes.
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ELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Malgrat la presència cada vegada més rellevant de les dones en el mercat laboral, resulten significatives les seves
motivacions. El principal factor que condiciona del lloc de treball pels homes és el sou. En la divisió de les tasques, encara
l'home es sent "responsable" del manteniment econòmic de la família. En canvi, en el cas de la dona, el factor bàsic
d'elecció de lloc de feina és poder-lo fer compatible amb les seves responsabilitats familiars. La dona continua sent la
màxima i quasi única responsable de les tasques doméstiques i de l'educació dels fills. No deixa de ser significatiu que
les dones més que els homes consideren com a factor interessant per triar el lloc de feina la proximitat al domicili.

Hi ha un aspecte que pot resultar interessant. Pràcticament el mateix percentatge d'homes i de dones (un 16%) considera
rellevants les condicions laborals. Aquesta dada manifesta una doble realitat: en primer lloc que la dona ja exigeix com
l'home unes condicions laborals justes i per tant que no està disposada, en principi, a acceptar formes discriminatòries a
la feina. Però al mateix temps, resulta quan menys preocupant que les condicions laborals siguin factors determinants
només per un percentatge tan baix. Un motiu, entre d'altres, pot ser que l'actual mercat de treball a la nostra comunitat
està perdent el seu caràcter fix i estable, per convertir-se no només en temporal sinó també en precari. Aquesta realitat
fa que els treballadors i treballadores no estiguin en posició d'exigir excessives condicions socio-laborals.

1)  Mo l tes  de  les  persones  que  in ten ten
compatibilitzar la seva vida familiar i laboral pateixen
conflictes.

2) Existeixen certes dificultats per l'exercici dels
drets de concil iació recoll its en la legislació.

3) La responsabilitat familar continua essent cosa
de les dones

4) Hi ha poques oportunitats per a compaginar la
vida familiar i laboral als llocs de feina (escoletes
d' infants, distr ibució f lexible d'horaris, etc),

5) Rellevància dels abandonaments femenins del
l loc de trebal l  motivats per raons famil iars.

6) Arrelament de la divisió sexual del treball.

A MODE DE CONCLUSIÓ

Sou

Compatibilitat amb les

responsabilitats familiars

Que sigui interessant

Condicions laborals

Proper al domicili

Altres / NS-NC
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Factors considerats en l'elecció del lloc de treball
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 COSA DE DOS
    'estan aprovant lleis i mesures per fer
compatible la vida familiar i la vida laboral,
però, sense posar en dubte la seva bondat,
encara queda molt de camí a recórrer per
assolir aquesta compatibilitat, especialment
per a la dona.

El model de família convencional ha canviat:
la dona s'ha anat incorporant al mercat de
treball, però els rols no s'han modificat.
Encara que mantinguem verbalment que la
família, amb tots els seus compromisos, és
cosa de dos, és en realitat cosa d'una: la
dona. Quan parlam de les tasques
domèstiques, l'home, com a molt, "col·labora".
Si ens referim als fills, qui fa el seguiment
educatiu i acadèmic és la mare. Igualment,
el manteniment del "clima familiar" és també
tasca de la dona.

Dins el mateix mercat de treball, es continuen
practicant "mesures selectives" que no
afavoreixen a la dona. I no només ens referim
a temes salarials (diferents sous per a la
mateixa tasca), sinó també a la prevenció
de certs empresaris davant possibles
embarassos, amb la conseqüent baixa laboral,
sense oblidar que encara hi ha tasques que
es consideren pròpies dels homes i altres de
les dones.

Durant tota la trajectòria de publicacions
de Quaderns Gadeso, el tema de la dona ha
estat constant. De fet, hem tractat de manera
acurada assumptes com les parelles de fet
(nº14); el comportament dels consumidors,
on la dona és agent bàsic; la situació
sociolaboral de les dones immigrants (nº23);
distints debats ciutadans referents a l'educació,
a la joventut i un llarg etcètera.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR I LABORAL (II)

DEBAT CIUTADÀ (VII)

S

www.gadeso.org

F

TAULA 1 Persones que opinen que la compatibilització és
complicada o molt complicada (per sexes)
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   a ara un any, vàrem publicar un
nombre de Quaderns Gadeso (nº 55,
agost 2005) dedicat a la conciliació
de la vida familiar i laboral. Avui
presentam una segona investigació
dedicada a un segment molt concret
de la nostra població. Ens referim a
les famílies on, a més de l'home, la
dona fa feina durant l'estiu amb un
contracte de fixa discontinua o
temporal. Per tant, es tracta de mares
de família que durant l'hivern no fan
feina però sí durant l'estiu, en treballs
relacionats majoritàriament amb el
turisme.

A la taula número 1 es compara el
nivell de dificultat per compatibilitzar
la vida familiar i laboral en dos
universos distints. Per un costat, el
que denominam "família genèrica"

que fa referència  a situacions
d iverses  (dones  ocupades,
mestresses de casa i altres
situacions) fruit de la investigació de
l'any passat. Per altra banda, reflectim
els mateixos nivells d'incompatibilitat
referits al col·lectiu que hem
denominat família treballadora "estiu":
la dona que treballa fora de casa
únicament durant l'estiu.

Com es pot comprovar, els resultats
són realments significatius. En
concret, un 84.6% de les dones que
fan feina a l'estiu, consideren
incompatible la vida familiar i la vida
laboral, mentre que només el 60%
del homes tenen aquesta percepció.
Aquests índexs són notablement
superiors als de la denominada
"família genèrica".

HOMES MITJANA

FAMÍLIA "GENÈRICA"

FAMÍLIA TREBALLADORA "ESTIU"

54.2%

41.7%
47.9%

60.0%

72.3%

84.6%
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VIDA FAMILIAR
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Hem volgut investigar si tant els homes com les dones que treballen fora de casa durant l'estiu poden mantenir
unes relacions familiars adequades, així com a què dediquen el seu temps lliure. Al mateix temps, hem intentat
concretar quant de temps dediquen, tant l'home com la dona, a les denominades "feines de la llar".
Els resultats que es reflecteixen a les taules posteriors parlen per ells mateixos.

Sí
Sí, amb dificultats

Gairebé no
No

¿Pot mantenir unes relacions
 familiars normals?

¿A què dedica majoritàriament
el seu temps lliure?

El més destacable és la diferència d'opinió entre els homes
i les dones. Si fem una lectura acurada de les taules 2 i 3,
podem comprovar de manera clara que la responsable de
mantenir les relacions familiars és la dona. De fet, durant el
seu temps lliure, és la que dedica més temps a la família.
Al mateix temps, un 53.4% de les dones manifesta tenir
dificultats per a mantenir unes relacions familiars normals,

encara que per a complir el seu rol tinguin que dedicar-hi
més temps. De cualque manera, s'endevina una certa
resignació en la dona treballadora. Aquest índex és
notablement inferior entre els homes perquè no la consideren
una tasca prioritària. Crida l'atenció que  un 48% dels homes
manifestin que poden mantenir una relació familiar normal
compatible amb la seva dedicació laboral.

 La taula adjunta és clarificadora. Si dins el context
de la família genèrica, les dones manifesten que
han de dedicar a les tasques familiars més de 4
hores diàries, independentment de si fan o no
feina fora de casa, aquest índex puja fins a 4
hores i mitja en el cas de les dones que fan feina
fora de casa durant l'estiu.

En canvi, si l'home dedicava, en el cas de les
famílies genèriques, escassament 1 hora i deu
minuts a les tasques dins de la llar, amb dones
que fan feina o no fora de casa, ara, a l'estiu,
només hi dediquen tres quarts d'hora. Això
suposa, una vegada més, que la càrrega familiar,
en concret les feines de la llar, correspon a la
dona, independentment de si fa o no feina fora
de casa.

Descansar
Gairebé no en tenc

Amistats
Família

Aficions
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28.0%

20.0%

4.5%

16.5%

53.4%
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LA VIDA LABORAL I ELS FILLS
En el col·lectiu objecte de la investigació, es dóna una autèntica paradoxa. Durant l'estiu, quan els fills en
edat escolar tenen vacances, el pare i la mare estan ocupats, i durant l'hivern, quan els fills van a escola,
almenys la mare està "desocupada". Aquesta situació planteja autèntics problemes per poder compaginar
la vida laboral i l'atenció als fills.
Les taules adjuntes són un autèntic testimoni d'aquesta afirmació.

0-3 anys 4-7 anys 13-16 anys8-12 anys

¿Representa per a la família
un problema què fer amb els
fills durant l'estiu? (% afirmatius)

Guarderia

Família extensa a Balears

Classes de repàs

S'organitzen ells sols

¿QUÈ FA AMB ELS FILLS?

 Als números 56 i 57 de Quaderns Gadeso, corresponents
al setembre de 2005, es reflecteix d'una manera clara
l'escàs temps que dediquen, tant el pare com la mare
(encara que més la mare) , als seus fills en l'època escolar,
i que aquest poc temps es concreta fonamentalment a
"acompanyar-los" veient la televisió. Aquesta situació
s'agreuja molt més durant l'estiu, quan el pare i la mare
fan feina fora de casa.

Si durant el curs escolar, el pare afirmava dedicar als seus
fills un poc més d'una hora diària, durant l'estiu aquest
temps es redueix a 45 minuts. Així mateix la dona durant
l'hivern hi dedicava més de tres hores diàries, mentre que
 a l'estiu només hi pot dedicar un poc més de dues hores.
Una vegada més queda patent que la responsabilitat dels
fills és tasca de les mares.

Com és lògic, la dificultat de compaginar la vida laboral
amb l'atenció als fills varia segons l'edat dels mateixos. A
la taula número 6 es reflecteix el nivell de dificultat que
manifesten les famílies amb pare i mare treballant durant
l'estiu per mantenir una relació amb els seus fills segons
l'edat.

Un 83.5% dels pares que tenen fills de menys de tres
anys manifesten tenir dificultats i ho solucionen
majoritàriament amb l'ús de guarderies o recorrent a la
família extensa. Un 75% manifesta la mateixa inquietud
quan tenen fills entre 4 i 7 anys. Entre aquests pares, l'ús
de la família extensa, en el cas de tenir-la, és majoritari.

Pot cridar l'atenció la solució d'enviar els  fills amb els
familiars que viuen a la península. Els que tenen fills
d'entre 8 i 12 anys intenten com poden que participin a
activitats organitzades per diverses institucions o
organismes, però aquestes no són excessivament
nombroses i costen diners. A més, la seva activitat no
abarca tot el periode vacacional.
Els que tenen fills adolescents manifesten no saber
exactament que fer durant l'estiu, si bé l'opció de les
classes de repàs, en el cas de necessitar-les, pot ser una
solució parcial. Quan tenen ja 15 o 16 anys, comencen a
organitzar-se ells sols o amb amics.

Activitats organitzades

Queden amb amics

Familiars a la península
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DONA I TREBALL
Hem volgut investigar el col·lectiu de dones que fan feina durant l'estiu com a fixes discontinues o amb contractes
temporals: quins són els seus motius per desenvolupar una tasca fora de casa. Al mateix temps, vàrem analitzar
quines són les opinions d'aquestes dones si tinguessin la possibilitat de no fer feina durant l'estiu.

TAULA  Nº7
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¿ P e r q u è  f a  f e i n a  a  l ' e s t i u ?

Complementar el
sou familiar

Realització personal;
m'agrada la feina

P e r  e s t a l v i a r

Per a fer front a
compromisos eco-
nòmics adquirits

 El principal motiu pel que la dona fa feina durant
l'estiu és econòmic. En conseqüència, la dona compleix
una doble funció: complementar els recursos
econòmics familiars i, a més, mantenir les relacions
i tasques familiars, així com la cura dels fills. No
arriba a un 21% les dones que manifesten que
asseguren desenvolpuar la seva tasca perque li agradi
la feina o per una realització personal.

Quasi un 50% de les dones manifesta que, encara
que fos possible, no deixaria la feina que fa, malgrat

no li agradi. Els motius d'aquesta negativa són, una
vegada més, econòmics.

Un 38% manifesta que sí deixaria la feina si tengués
aquesta possibilitat, fonamentalment per a cuidar
millor els seus fills i per atendre a la seva família.
Una minoria declara que deixaria de treballar per a
disposar de més temps lliure.
Crida l'atenció que un 13% no sap el que faria;
poss ib lement  perquè no contempla  aquesta
possibilitat.

57.8%

42.5%

41.9%

20.9%
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SÍ: 38%

NO: 49%

NS/NC:
 13%

Per cuidar els fills

Temps lliure: 15%

Atendre millor a la família: 17%

68%

Si fos possible, ¿deixaria
de fer feina a l'estiu?

MOTIUS

No és possible deixar la feina: 53%

Ingressos extres:35%

M'agrada la feina: 12%

(Respostes múltiples)


