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Disposar de dades actualitzades i accessibles sobre la realitat social és sempre un dels 

esculls més grans als quals els investigadors socials han de fer front. Lamentablement els 

dèficits de fonts estadístiques i sociològiques sobre el conjunt de la població catalana a 

partir de les quals dur a terme l’acció investigadora ha estat una constant a Catalunya. 

Lamentablement la rellevant existència d’un organisme públic responsable d’ordenar 

i crear registres estadístics, com és l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), no 

ha estat suficient fins a data d’avui per impulsar projectes que permetessin donar un 

tomb de relleu en el precari escenari català de les estadístiques socials. És evident que 

l’Idescat realitza, i així ho ha estat fent, una tasca important —imprescindible— des 

de la seva creació. Però la limitació de recursos ha fet que algunes de les expectatives 

que els investigadors socials reclamaven i esperaven d’aquest organisme no sempre 

s’acomplissin. Cal dir, per evitar que aquestes afirmacions puguin ser mal interpretades, 

que si l’Idescat no ha pogut anar més lluny, creant per exemple nous instruments de 

medició de la realitat social equivalents als que funcionen en altres societats europees, 

no ha estat en cap cas per la deixadesa del seu equip director —ni l’actual ni els pre-

cedents— ni per la manca de voluntat dels professionals que treballen o han treballat 

en aquest organisme. Aquestes persones, directius i professionals de l’Idescat, són els 

que han tingut la capacitat de posar aquest organisme al servei de la comunitat inves-

tigadora. En qualsevol cas no es tracta tant de donar una mirada crítica al passat com 

de permetre al lector entendre l’origen dels treballs que es presenten en aquests dos 

volums de la col·lecció Polítiques, impulsada per la Fundació Jaume Bofill.
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És important per qui llegeixi aquestes línies saber que el projecte que està a l’origen de 

les recerques que es presenten en aquests dos volums, va néixer després de constatar 

les necessitats que sistemàticament manifestaven a la Fundació Jaume Bofill una part 

de les persones que impulsen recerca social a Catalunya. L’absència de microdades 

sobre la població catalana i la impossibilitat de disposar de dades longitudinals im-

pedia determinades anàlisis que són força habituals en altres països. A finals de l’any 

2000 el Patronat de la Fundació Jaume Bofill va aprovar posar en marxa el projecte 

del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya, el PaD. Aquest projecte tenia, d’entrada, 

una doble pretensió. La primera era posar a disposició de la comunitat investigadora 

les dades socials necessàries que reclamaven diversos investigadors per prosseguir 

l’anàlisi de la societat catalana. La segona era incidir, mitjançant les evidències dels 

estudis sociològics, en les administracions públiques, i especialment la Generalitat de 

Catalunya, de manera que s’adonin de la utilitat d’aquest tipus d’instrument per fer 

un seguiment i una medició de la realitat social catalana.

És de justícia recordar, anys després i quan el projecte està ja consolidat, l’entusiasme 

amb què Cristina Sánchez, professora de sociologia de la UdG, Marta Masats, sociò-

loga i responsable actual de les estadístiques socials de l’Idescat i Oriol Molas, també 

sociòleg i director de l’empresa GAPS, van recollir la proposta que la Fundació Jaume 

Bofill els va formular. La seva empenta aquells primers mesos, a la qual després s’hi 

va afegir la de la sociòloga Laia Pineda, actual coordinadora general del PaD, van ser 

claus perquè el setembre del 2001 es donés el tret de sortida de la primera onada del 

Panel de Desigualtats Socials a Catalunya. 

La impossibilitat d’analitzar l’estructura social a partir de la seva evolució continua 

era, i potser encara és, un dels grans buits en la recerca social a Catalunya. Per inten-

tar subsanar aquesta limitació es va decidir que el projecte prengués el format panel, 

l’únic que permet amb certes garanties realitzar anàlisi longitudinal en la mesura que 

posa a disposició informació sobre una mateixa mostra al llarg d’un període de temps. 

L’objectiu establert en el PaD era el de detectar fets i processos que es produeixen en la 

vida dels individus i que poden ser el desencadenant de situacions de desigualtat. Sor-

tosament vàrem comptar amb l’experiència d’altres projectes europeus, especialment 

el britànic, que van ser de gran utilitat per orientar els primers passos del PaD. 
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Malgrat que el format panel ja marcava una singularitat única d’aquest projecte en 

referència a altres recerques socials que podien existir en el nostre país, hi va haver 

un esforç molt clar perquè la informació recollida fos sempre complementària, mai 

coincident, amb aquests altres projectes. La mateixa escassetat de fonts, que ja he 

comentat a l’inici d’aquesta presentació, ens obligava a ser molt curosos en aquesta 

decisió. De fet, l’Enquesta Metropolitana, impulsada per l’Institut d’Estudis Regionals 

i Metropolitans de Barcelona, i l’Enquesta de Salut van ser els dos grans projectes 

analitzats per evitar reiteracions i també per buscar complemetarietats en les fonts 

estadístiques que fossin útils per produir recerca social de qualitat. Especialment re-

llevant va ser la col·laboració d’una vintena d’experts acadèmics per acabar de definir 

el qüestionari en els diversos àmbits on el PaD volia fer atenció, entre altres educa-

ció, ocupació, ingressos, habitatge, salut, relacions socials i entorn, treball domèstic i 

cultura política. Un qüestionari que permet recollir informació de la llar i també de 

forma individualitzda pels seus integrants i a la vegada que organitza els blocs i les 

preguntes en funció de criteris de periodicitat diferent, i en funció de si són variables 

considerades permanents o cícliques.

L’accés a les dades

L’accés a les dades és també una altra de les característiques diferencials del PaD en 

referència a altres fonts estadístiques. La voluntat per part de la Fundació Jaume Bofill 

de facilitar als investigadors i investigadores la seva feina ens va portar a prendre la 

decisió de cedir gratuïtament la matriu de dades a totes aquelles persones que així 

ens ho sol·licitin. En darrera instància el que esperem és que el coneixement sobre 

la societat catalana s’incrementi i que serveixi per donar respostes més adequades a 

les necessitats socials observades. Finalment, l’elaboració de tota aquesta informació 

sobre desigualtats socials hauria de servir als responsables de les institucions públiques 

per contrastar la utilitat d’algunes de les seves intervencions (polítiques públiques) i 

també per preveure’n de noves. 

Tothom que les requereixi per la seva investigació podrà tenir accés a les matrius de 

dades. Una ullada al qüestionari permetrà entendre la dimensió d’aquestes matrius. 
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Dues mil famílies i prop de cinc mil individus amb més de mil variables, són una 

referència aproximada de la grandària de la matriu de la primera onada. 

Aquests dos volums van acompanyats d’un cd-rom on es recullen diversos arxius amb 

informació i dades del PaD. Un d’aquests arxius recull una petita base de dades del Pa-

nel. Quatre-cents casos i una cinquantena de variables configuren, n’estem convençuts, 

un reclam per conèixer i experimentar amb les dades d’aquest projecte. El programa 

estadístic amb el qual l’usuari pot analitzar les dades és el Gandia-Bardwin, un excel-

lent paquet informàtic per anàlisi estadística, disponible, a més, en versió catalana. 

Aquest programa, creat per una important empresa estadística del País Valencià amb 

seu a Gandia (Tesi), no té res a envejar als paquets estadístics de gran renom. Qualsevol 

usuari podrà comprovar aquesta afirmació i probablement descobrir un instrument 

d’anàlisi estadística que en el futur podrà ser-li de gran utilitat.

En el mateix cd-rom es podran trobar els qüestionaris de la primera onada del PaD i 

també un correu electrònic des del qual plantejar l’accés a la matriu de dades amb tots 

els casos disponibles. Per descomptat, animem a la persona lectora a interactuar amb 

la mostra que està recollida en el cd-rom i, si ho creu necessari, a demanar la matriu 

amb totes les variables que requereixi. 

Els resultats

Els primers resultats de les dades del PaD venen clarament a demostrar la necessitat que 

hi havia d’un projecte com aquest. Tots els capítols recollits en aquests dos volums són 

només una petita part del que és possible realitzar amb les dades del PaD. D’entrada, 

només s’ha fet anàlisi tenint en compte el conjunt de Catalunya, quan seria perfectament 

possible dur a terme estudis amb un nivell de significació estadístic del 5% per cada una 

de les demarcacions provincials. De fet, simultàniament a l’aparició d’aquesta publicació, 

ja hi ha una munió de noves recerques en marxa que vindran a reforçar, millorar i apro-

fundir el coneixement sobre la societat catalana. Cal tenir molt present que els resultats 

amb més interès sociològic no són aquells que analitzen el resultat del PaD d’un any 

concret, sinó els que permetran resseguir l’evolució de la població.
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Precisament des de l’1 d’abril de 2005 disposem ja de la segona matriu de dades del 

PaD, corresponent a dades de l’any 2003, i el setembre de 2005 esperem disposar de 

la tercera matriu, que recollirà les dades del 2004. L’expectativa, doncs, d’analitzar 

longitudinalment la població catalana en el període 2002-2005 és gran, i amb tota 

probabilitat els resultats no decebran.

El coneixement de la realitat social és per a la Fundació Jaume Bofill un instrument 

al servei de la transformació cap a una major igualtat i justícia social. El PaD ens ha 

de permetre posar al descobert situacions socials i dinàmiques desconegudes que 

trenquen el principi d’igualtat. Que existeixen les desigualtats ja ho sabem i també 

sabem, gràcies a altres estudis que la mateixa Fundació Jaume Bofill ha impulsat els 

darrers anys, algunes de les característiques d’aquestes desigualtats. El que ens interessa 

saber són les condicions estructurals a partir de les quals podem detectar i combatre 

aquestes desigualats que emergeixen en la societat catalana. Unes desigualtats que no 

es poden limitar només a unes consideracions monetaristes en el sentit de la quantitat 

de renda per càpita disponible. Tot i que en aquest projecte s’ha tingut cura especial 

de la part d’ingressos, rendes i patrimoni —en part gràcies a l’atenció dedicada per 

Magda Mercader i Marta Masats—, la desigualtat és molt més que això. Una lectura 

dels capítols, entre altres, de Xavier Bonal sobre educació, o especialment el de Cristina 

Sànchez sobre classes i grups socials pot enriquir i servir molt millor a la idea segons 

la qual la desigualtat en la societat contemporània traspassa la dimensió econòmica.

El projecte del PaD té diverses, probablement moltes, limitacions. La més rellevant al 

meu entendre és la que impedeix que l’anàlisi arribi als extrems superiors i inferiors dels 

estrats socials. Aquesta limitació ve determinada pel tipus de metodologia emprada. 

L’enquesta, tot i fer-se presencialment al domicili, deixa fora una part de la població que 

no es troba representada en la mostra estadística sobre la que descansa el projecte. La 

qüestió no és la importància numèrica d’aquests sectors socials que no ha estat possible 

incorporar a la mostra, com de la seva rellevància qualitativa pel que representen de grups 

extrems. Són conegudes les enormes dificultats per accedir a enquestar els propietaris de 

les zones residencials de major poder adquisitiu, entre altres motius per la dificultat de 

contactar-los directament i sense intermediaris —com per exemple el personal del servei 

domèstic o el personal de la porteria. A l’altre extrem de l’estructura social trobem les 
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dificultats de localitzar persones amb una residència institucionalitzada i també aquelles 

que, malgrat disposar d’un domicili propi, es caracteritzen per una situació de desestruc-

turació familiar important que fa més difícil vincular-los a un projecte d’investigació 

que demana la col·laboració del conjunt de la llar i una continuïtat en el temps. Sabem, 

doncs, que aquesta és una limitació rellevant especialment si el que pretenem analitzar 

són les causes i dimensions de les desigualtats. 

En aquest punt pot ser bo insistir en la idea que la desigualtat no és un concepte sinònim 

al de pobresa ni tampoc al d’exclusió social. És evident que la pobresa i l’exclusió són 

una expressió de les més contundents que podem trobar, de les desigualtats socials. 

Però l’itinerari de la desigualtat és molt més llarg, el seu registre és molt més ampli, que 

les estrictes situacions de pobresa i exclusió. Sembla evident que quan les desigualtats 

creixen també ho fan la pobresa i l’exclusió, però cal insistir en al idea que no tota 

desigualtat és reduïble a la pobresa.

En quin moment la desigualtat dóna pas a la pobresa? Aquesta no és una pregunta amb 

resposta fàcil, entre altres motius perquè tampoc coneixem amb detall els mecanismes 

de com operen les desigualtats. És més, el límits que es poden establir per definir on 

acaba la desigualtat i on comença la pobresa i l’exclusió seran sempre discutibles i modi-

ficables, perquè estan subjectes a definicions amb una innegable càrrega de subjectivitat, 

més que a realitats socials objectives. Per un altre costat és evident que la nostra és una 

societat més desigual que pobra, és a dir, on malgrat el fet evident que existeix pobresa 

i exclusió i ambdues són la cara més amarga i més difícil de conciliar amb l’expansió 

de la modernitat, allò més rellevant i que afecta més gent és la desigualtat. 

Les dinàmiques socials que es produeixen en les societats de mercat capitalistes són 

màquines generadores de desigualtat. Fer atenció a aquests processos i intentar carac-

teritzar els elements que s’amaguen darrera les desigualtats observades és una tasca 

molt important per prevenir-les. La gran dificultat és que les desigualtats socials no 

són tant òbvies com les situacions de pobresa. El problema és que en els últims anys 

aquestes desigualtats han donat lloc a una nova pobresa, no només nova en el sentit 

que pot ser protagonitzada per nous subjectes, sinó perquè respon a patrons i perfils 

no associats fins ara a situacions de pobresa i exclusió. Conscients de les limitacions 
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que la metodologia d’enquesta comporta per analitzar els grups socials més pobres, 

que és tant com dir la dificultat d’analitzar la pobresa i l’exclusió a través del PaD, 

hem prioritzat analitzar les desigualtats socials, entre altres motius perquè una part 

d’aquestes desigualtats que avui detectem poden estar en l’origen de la pobresa i l’ex-

clusió que es produeixi en un futur immediat.

És important afirmar que la vocació de la Fundació Jaume Bofill no és limitar-se a 

l’estudi de la realitat social i en particular de les desigualtats. L’objectiu perseguit en 

darrera instància amb aquest projecte és el de contribuir a partir de les anàlisis socials 

que permet el PaD a fer que els responsables de les institucions públiques desenvolu-

pin les actuacions més adequades per combatre la desigualtat social. El futur d’aquest 

projecte va, en part, lligat a aquesta utilitat.

Agraïments

No és habitual en les publicacions de la Fundació Jaume Bofill explicitar l’agraïment 

a algú o alguns en particular, més enllà dels autors. En aquest cas l’excepció està jus-

tificada per la magnitud del projecte que es troba a la base del llibre i sobretot per 

l’esforç de moltes persones que en un moment o un altre han estat formant part de 

l’equip del PaD. Al marge dels que ja han estat esmentats en aquesta publicació i que 

d’alguna manera han estat en diverses ocasions la cara visible del projecte, és obligat 

afirmar que el PaD ha arribat a la quarta onada aquest any 2005 gràcies a l’esforç i a la 

dedicació de l’equip del PaD: la Laura Puerto, l’Hug Llàcer, la Carla Domínguez, l’Anna 

Tarrés, la Meritxell Argelagués i la Núria Quintana. També cal fer especial esment a 

les col·laboracions d’en Xavier Garriga, la Beatriz Galindo, la Sònia Olmeda, l’Anabel 

Garcia, la Lola Robles, en Lluís Sàez i la Rosa Mur en diferents fases del projecte. Entre 

els estudiants en pràctiques que han col·laborat en el PaD, també cal agrair a la Laura 

Cabeza, en Marc Espinosa, la Beatriz Garcia i l’Àlex Aparicio el suport i la il·lusió 

invertits en el projecte. 

Resulta essencial esmentar els equips d’enquestadors i enquestadores del PaD. Sense la 

seva dedicació i delicadesa en la recollida de les dades i sense el tracte respectuós que 
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han donat a les famílies que han format part de la mostra, aquest projecte no hauria 

arribat al punt de maduresa actual. Una menció a tots ells la trobareu el l’annex que 

conté el volum II.

Dos dels capítols que es reprodueixen en aquests volums havien estat publicats amb 

anterioritat en edicions d’altres institucions. El capítol sobre pobresa, elaborat per 

Magda Mercader, Sara Ayllón i Xavier Ramos, va ser objecte de publicació conjunta 

entre la Fundació Un Sol Món i la Fundació Jaume Bofill el febrer del 2004, en el 

marc de L’observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social, que impulsa la Fundació Un 

Sol Món de Caixa Catalunya. El capítol sobre salut de la sociòloga Cristina Sánchez 

també va ser publicat en el llibre que recull les ponències presentades en el curs d’es-

tiu de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre l’Estat del benestar l’estiu 

del 2004, dirigit pel catedràtic Vicenç Navarro. A aquestes institucions els agraïm les 

facilitats que ens han ofert per reproduir novament aquests treballs. Una reedició que 

respon a l’interès del mateixos articles i a l’oportunitat d’arreplegar en una mateixa 

publicació, la que teniu entre mans, una anàlisi global de la societat catalana a partir 

de les dades del PaD. 

En darrer lloc, tot i que en absolut el lloc menys important, vull agrair a totes i cadas-

cuna de les famílies la seva generositat en acceptar formar part del projecte, cedint un 

temps personal molt rellevant, i permetent als enquestadors realitzar la seva feina. La 

confidencialitat que un estudi d’aquestes característiques exigeix, no permet citar a 

cada una de les persones ni tan sols el genèric de les famílies. Això, però, no impedeix 

fer explícit l’agraïment més sincer. Gràcies a la seva paciència avui Catalunya disposa 

d’una font de coneixement de la seva realitat social excepcional. Moltes gràcies.

Jordi Sànchez

Director de la Fundació Jaume Bofill

Abril 2005
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El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya 
(PaD)

Laia Pineda Rüegg

1

Abstract

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal impulsada 

per la Fundació Jaume Bofill per a l’estudi de l’estructura i les desigualtats socials a Catalunya. 

L’impuls d’aquesta enquesta respon a dos objectius fonamentals: proveir el país d’una font de 

dades primàries sobre estructura i desigualtats socials amb garanties de qualitat suficients, i fer 

arribar als responsables de les polítiques públiques dades i estudis que permetin revisar, reorientar 

i impulsar noves actuacions en matèria de polítiques socials.

En aquest capítol de presentació del PaD ens aturem en les principals característiques del pro-

jecte pel que fa als seus continguts i les implicacions metodològiques que es desprenen del fet 

que sigui una enquesta longitudinal. S’expliquen amb detall els criteris seguits per elaborar la 

mostra i es contrasten amb la mostra resultant en acabar la primera onada de l’enquesta (2001-

2002). El capítol es tanca amb algunes notes sobre el treball de camp i els resultats del control 

de qualitat. 
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Les característiques del PaD

Optar per una enquesta panel, atesa la minsa experiència que el nostre país ha acumulat 

en aquest tipus d’enquestes, recomana emmirallar-se en les enquestes europees. Panels 

com el British Household Panel Survey (BHPS), el German Socio-Economic Panel (GSOEP) 

o el Swiss Household Panel (SHP), són enquestes longitudinals de solvència reconeguda. 

En el cas del PaD, ens hem centrat en l’experiència anglesa. El British Household Panel 

Survey és un projecte consolidat en el temps i altament reconegut per la seva qualitat. 

Aquesta enquesta ha estat la guia bàsica per al disseny del nostre projecte, sense que això 

signifiqui que haguem procedit a fer una mera exportació del mètode.

Una enquesta longitudinal

Un dels potencials més grans de l’enquesta del PaD és que es tracta d’una enquesta 

longitudinal o enquesta panel. També cal subratllar que es tracta d’un tret diferencial 

respecte d’altres enquestes de Catalunya, ja que és la primera enquesta longitudinal que 

s’ha impulsat des de Catalunya amb una mostra estadísticament prou representativa 

de llars catalanes.1

.......................................................................................................................................................................
1. A Catalunya hi ha hagut llars que han format part de mostres d’enquestes longitudinals impulsades 

per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), com per exemple la “Encuesta continua de presupuestos 
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Des d’un punt de vista estrictament tècnic, una enquesta panel té com a característica 
bàsica que es fa sempre sobre la mateixa mostra d’individus al llarg de les diferents 
onades (cicles) en què es realitza. La periodicitat d’un panel no està predeterminada 
sinó que s’ajusta a la voluntat i/o possibilitats econòmiques de cada projecte. En el 
nostre cas, vam preveure que la periodicitat del PaD fos anual.

Dit això, no és menys important preguntar-se què en traiem de fer un seguiment de les 
llars enlloc de renovar la mostra cada vegada que es fa una nova edició de l’enquesta, 
i més tenint en compte les dificultats tècniques que suposa haver de seguir les llars 
que es mouen en el territori (canvis de domicili), i els esforços complementaris que 
cal fer per tal de mantenir la continuïtat de les llars en el projecte. Els avantatges de 
fer un seguiment d’una mostra panel es poden resumir en quatre aspectes fonamen-
tals: millor qualitat, major quantitat, incorporació de la perspectiva del canvi i major 
significació de les dades.

Qualitat:
Una mostra panel ens assegura poder recollir molt millor les dades: el retorn a les 
llars any rere any ens permet depurar errors i validar moltes de les dades recollides. 
La continuïtat dels enquestadors ens permet evitar errors en l’enquestació2 i guanyar 
confiança en la participació de les llars.

Quantitat:
La mostra panel ens permet desenvolupar amb profunditats diferents els diversos blocs 
de preguntes en cada una de les onades (un any entrem a fons en el tema de l’educació, 
l’altre en el treball domèstic, un altre en temes d’habitatge...), de manera que podem 
acumular molta més informació de cada àmbit en les diferents onades. 

Perspectiva del canvi:
La mostra panel ens permet recollir dades molt valuoses, que són les dades sobre el 
canvi: canvis d’habitatge, canvis en l’estructura de les llars, canvis en el treball, etc. El 

familiares” (ECPF), que subministra informació sobre l’origen i el volum de les rendes de les llars a 

Espanya i la manera com s’utilitzen en les diverses despeses de consum, però mai no han estat mostres 

estadísticament prou representatives com per fer estudis específics de Catalunya.

2. Som conscients que la continuïtat dels enquestadors també pot ser font de biaixos.
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fet que preguntem als mateixos individus any rere any, ens permet conèixer no només 

quins canvis es produeixen, sinó en quins grups socials, amb quina intensitat, les con-

seqüències sobre altres aspectes de la vida personal i familiar, etc., sense els biaixos que 

s’introduirien pel fet d’estar preguntant a cada nova edició de l’enquesta una mostra 

nova d’individus. Aquesta perspectiva dinàmica de les dades recollides, és un valor 

afegit que només s’aconsegueix amb mostres panel.

Significació:
La mostra panel, en la mesura que enquestem les mateixes persones onada rere onada, 

implica que en termes estadístics, els canvis registrats siguin més significatius que si 

enquestéssim una mostra nova d’individus cada vegada. El panel ens permet disminuir 

els marges d’error que es deriven de qualsevol mostra, i per tant poder fer afirmacions 

sobre els canvis que es produeixen en la realitat social encara que aquests siguin, en 

termes de punts percentuals, més petits. 

Consegüentment, l’interès d’una enquesta panel no està tant en la tècnica de mostreig 

(que només actua com a mitjà) com en el seu fi: maximitzar el potencial analític de 

les dades que se n’obtenen. 

L’enquesta panel incorpora la possibilitat d’una visió longitudinal de la realitat, ens 

permet anar més enllà de la “instantània” i visionar un període al llarg del temps. Ens 

permet donar compte de la trajectòria dels individus, analitzar com experimenten els 

canvis i quina resposta els donen, en el seu entorn socioeconòmic, els individus i les 

llars. L’enquesta panel, a més, permet disposar d’informació de moments especialment 

rellevants en la vida dels individus en les nostres societats, com són tots els processos 

de transició escola-treball, treball-jubilació; emancipació de la llar dels pares a una 

llar pròpia; pas cap al llindar per sota del qual es considera que s'està en situació de 

pobresa monetària, entre molts altres processos de canvi.

Finalment cal dir que, tot i que la mostra inicial es manté en les onades successives i 

l’interès específic rau precisament en la seva continuïtat, el fet d’estar configurada per 

llars i individus vius, confereix també una certa “vida” a la mostra. És per això que, 

al llarg de les onades, la mostra experimenta canvis com ara la incorporació de nous 
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membres (naixements, formació de noves parelles, acollida d’avis a la llar, reagrupa-

ments familiars...), la pèrdua de membres (defuncions, estades llargues a l’estranger, 

separacions, emancipació dels fills...), la desaparició de tota una llar (una persona gran 

sola que mor, persones que marxen a viure fora de Catalunya, etc.). En aquest sentit, 

doncs, la mostra d’una enquesta panel combina una dimensió dinàmica (de canvi) 

amb una dimensió d’estabilitat i continuïtat.

Les dades que es volen recollir

El PaD pretén aportar informació nova sobre les desigualtats socials al nostre país. 

Partint de la definició de desigualtat com l’expressió social de les diferents possibilitats 

dels individus per accedir als béns i als recursos socials, el PaD ha concentrat els seus 

esforços a fer emergir no només les diferències entre la població enquestada, sinó 

també els mecanismes que generen o reforcen les desigualtats socials.

És evident que cap projecte (aquest tampoc) pot analitzar tots els béns i els recursos 

socials existents. De fet, un dels equilibris més difícils d’aconseguir a l’hora d’elaborar 

el qüestionari ha estat poder abordar els àmbits principals de l’estructura social amb 

prou nivell de profunditat. Els àmbits principals sobre els quals s’ha centrat el PaD 

Quadre 1. 
Blocs del qüestionari de la primera onada i nombre de variables per cada bloc

Bloc del qüestionari
Nombre de 

variables 
recollides al bloc

Bloc del qüestionari
Nombre de 

variables 
recollides al bloc

Dades bàsiques d’identitat social 
individual i familiar

80 Habitatge 65

Educació 23 Llengua 20

Treball 177 Posició i relacions socials 34

Treball domèstic i familiar 39 Posició econòmica 76

Salut 11 Cultura política 5
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en la seva primera onada són: dades demogràfiques, educació, habitatge, salut, treball 

productiu, treball domèstic i familiar, ingressos, posició i relacions socials, i cultura 

política. 

Els continguts del qüestionari estan dividits en apartats que agrupen preguntes sobre 

un mateix tema o amb un mateix objectiu d’anàlisi. Alhora, hi ha temes sencers o 

preguntes d’algun tema que es repeteixen cada any (preguntes troncals), n’hi ha que 

només es pregunten en una de les onades (preguntes esporàdiques), i altres que apa-

reixen a més d’una onada (preguntes cícliques).

Tal com es mostra als Quadres 1 i 2, la voluntat de passar, ni que sigui de puntetes,3 

pels aspectes més rellevants de l’estructura social, ha resultat necessari en una enquesta 

llarga. La matriu de la primera onada consta de 840 variables directes per a l’anàlisi (388 

al qüestionari individual i 467 al qüestionari de llar).4 El volum més reduït de variables 

en alguns àmbits (com és el cas de la salut) es justifica per l’existència d’altres enquestes 

a Catalunya5 que garanteixen la disposició d’un nombre de dades suficient.

El qüestionari del PaD està pensat per obtenir informació sobre les oportunitats i 

limitacions de les persones que viuen a Catalunya en referència a aspectes com tenir 

feina, disposar d’un habitatge, trobar feina d’acord amb els estudis realitzats, assolir el 

nivell d’estudis que es desitja, accedir a la informació, tenir atenció mèdica, gaudir de 

bona salut, tenir els ingressos necessaris per viure, tenir cura dels fills i de la família, 

entre altres. La informació sobre qüestions com aquestes és la que permetrà conèixer 

les diverses cares de la desigualtat al nostre país. De la mateixa manera podrem arribar 

a comprendre millor fenòmens com l’analfabetisme funcional, el fracàs escolar, l’atur 

intermitent i permanent, la sobrequalificació o infraqualificació temporal i permanent 

al lloc de treball, la temporalitat ocupacional, la dependència de les institucions pú-

.......................................................................................................................................................................
3. És el cas del bloc de preguntes de salut, llengua i cultura política.

4. La suma de variables individuals i de llar no suma 840 perquè n’hi ha algunes de comunes que es 

repeteixen a un i altre qüestionari i que, en sumar-les, només comptabilitzem una vegada.

5. En el cas de les enquestes de salut existeixen l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA 1994 i 2002) i 

l’Enquesta de Salut de Barcelona (1983,1986,1992 i 2000).
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Quadre 2. 
Blocs del qüestionari de la primera onada i detall dels aspectes recollits en cada 
bloc

Dades bàsiques d’identitat social individual i familiar Habitatge

Sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat, estat civil. 
Parentiu amb l’informant principal. Tipus de llar. Fills: 
nombre de fills, edat i situació de residència. Pares i so-
gres: lloc de naixement, migracions a Catalunya, nivell 
educatiu i situació d’ocupació. Parella: data del casament, 
anys de convivència.

Règim de tinença, metres, anys de residència, protecció 
oficial. Propietat: data, cost, hipoteca i ajuts. Lloguer: cost 
i ajuts. Tipus de deficiències de l’habitatge i dificultats per 
solucionar-los. Adaptació de l’habitatge a les minusvali-
es. Equipament de la llar: ordinador i Internet, i temps 
i tipus d’ús que en fan els membres de la llar. Cotxe: 
disposició. Xarxa familiar: proximitat freqüència de 
relació. Satisfacció amb l'habitatge i el lloc de residència. 
Valoració del barri: barri, transports públics, serveis i 
equipaments públics.

Educació Llengua

Educació i escolarització dels fills: tipus d'estudis, tipus 
d'escola, cost i satisfacció amb l’escolarització. Nivell 
educatiu: estudis acabats i estudis en curs. Responsabili-
tat-cura dels fills: deures, reunions a l'escola i organització 
diària. Situació actual respecte de l’ocupació, any d'inici 
de la vida laboral i pluriocupació.

Llengua pròpia. Ús de llengües: feina, escola, amics, veïns, 
llar, botigues, inici conversa.

Treball Posició i relacions socials

Condicions de la situació d'ocupats: tipus de feina, jor-
nada, empresa, contracte, horari, sou, lloc. Condicions 
de la situació d'aturats: motiu, prestació d’atur, durada, 
possibilitats de trobar feina i preferències. Condicions de 
la situació d'inactius: motiu; voluntat, desig i preferències 
per trobar feina; realització de feinetes. Història laboral 
dels ocupats: períodes de no-ocupació (atur, embaràs). 
Història laboral dels aturats: posició i condicions laborals 
en l’última feina. Història laboral dels inactius: posició i 
condicions laborals en l’última feina.

Succés familiar greu. Valoració de la posició social pròpia. 
Valoració de la posició social dels fills. Valoració de la 
situació social de Catalunya. Valoració dels aspectes de 
la pròpia vida: nivell econòmic, feina, vida social, què 
li manca, què el preocupa, etc. Valoració de la relació 
amb els fills.

Treball domèstic i familiar Posició econòmica

Personal contractat. Cura dels hospitalitzats. Opinió sobre 
el repartiment del treball domèstic i familiar.
Compaginació de les responsabilitats llar i laborals. Cura 
d’adults. Realització i repartiment del treball domèstic i 
familiar dels membres de la llar. Conciliació del treball 
productiu i del treball domèstic i familiar.

Ingressos familiars nets/bruts. Propietats. Préstecs: pro-
porcionats i rebuts. Despeses. Privacions. Valoració de la 
situació econòmica. Retard en els pagaments. Assistència 
institucional. Estalvis. Ingressos propis nets/bruts. Estalvi. 
Inversions: pla de pensions/jubilació.

Salut Cultura política

Cobertura sanitària dels membres de la llar. Dificultats 
per realitzar activitats en la vida quotidiana i grau de 
dificultat. Valoració del cost dels medicaments. Estat de 
salut percebut.

Posicionament ideològic: paper del govern, impostos, 
nacionalisme, eix dreta-esquerra
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bliques, la privació i, tot i que en menor mesura,6 les situacions de pobresa i l’exclusió 

social.

Les estadístiques oficials disponibles (tant respecte a Catalunya, com a Espanya i 

Europa) marquen la tendència a una expansió de les estadístiques sobre fets (dades 

objectivables), i fan poca atenció als aspectes subjectius dels individus. És fàcil constatar 

la prioritat absoluta que aquest tipus d’estadístiques tenen per als governs si tenim en 

compte que l’impuls de polítiques socials requereix disposar d’un bon coneixement de 

la realitat social. La contrapartida d’aquesta priorització de les dades objectives genera 

una mancança recurrent de fonts de dades que s’aturin en els aspectes més subjectius 

de la vida dels individus com ara les motivacions, valoracions, sentiments i opinions. 

En coherència amb això, el qüestionari del PaD intenta trobar un equilibri entre les 

preguntes que busquen recollir dades de caràcter objectiu i aquelles que se centren en 

els aspectes més subjectius de la vida dels enquestats.

Dues unitats d’estudi: la llar i els seus individus

El PaD té la particularitat de tenir com a unitat d’estudi les llars i els seus individus. 

Aquesta característica també es remet a la voluntat d’ampliar al màxim el potencial ex-

plicatiu de les dades recollides. L’anàlisi és molt més rica si podem comparar situacions 

individuals comptant amb les característiques de les llars, que no pas si no disposem 

de cap dada sobre el context immediat en el qual es desenvolupen els individus que 

volem comparar. Alhora, l’estudi respecte a les llars possibilita l’estudi dels processos de 

canvi de les llars. Una altra informació que es pot obtenir en la mesura que seguim els 

canvis que es produeixen a les llars, és la referida als processos de mobilitat geogràfica, 

així com als processos de formació i dissolució de llars a Catalunya.

.......................................................................................................................................................................
6. És sabut per tothom que un instrument de recollida de dades com és una enquesta, tendeix a excloure els 

dos extrems de la societat: les franges més riques (que mostra moltes reticències a col·laborar) i les franges 

més empobrides (també amb reticències, però sobretot majors dificultats de localització i seguiment).
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Metodològicament, les implicacions que es deriven de fer un estudi de llars i d’individus 

no són menors. D’entrada, perquè per formar part de la mostra les llars han d’estar 

d’acord a participar-hi en el seu conjunt (no podíem acceptar llars que volguessin 

participar-hi només parcialment). En segon lloc, ha calgut desenvolupar un programa 

que ens permetés codificar els canvis que es produïssin a les llars (altes i baixes de mem-

bres), i poder reflectir aquests canvis a les enquestes que es realitzaven immediatament 

després d’haver estat informats dels canvis en la composició de les llars.7

Arribats fins aquí, no podem deixar de fer esment al concepte de llar, que fins ara hem 

utilitzat sense entrar en cap consideració. És fonamental determinar què entenem per 

llar i la manera com la construïm. D’entrada, la llar té un fort component d’espai i 

podem definir-la com l’“agregació d’individus que conviuen plegats sota un mateix 

sostre”.8 Però des de la perspectiva que hem adoptat nosaltres, aquest no és l’únic criteri 

que utilitzem per construir-la. Certament, els elements objectius resulten fonamentals 

per no confondre llar amb família. Però els elements subjectius resulten igualment sig-

nificatius quan interessa fer emergir les relacions familiars de la llar. Les conseqüències 

d’incloure aspectes subjectius en la construcció de la llar a més dels objectius (conviure 

sota un mateix sostre) ens porta a les consideracions següents: 

1)  Membres que s’inclouen a la llar, però que en són absents (no conviuen sota el 

mateix sostre). Poden ser considerats membres de la llar els individus que no hi 

viuen durant el període d’enquestació (sempre i quan sigui de forma temporal:9 

un fill o una filla que estudia a l’estranger, una persona gran temporalment insti-

tucionalitzada, un familiar que per motius laborals sempre està fora de la llar però 

que té aquesta llar com el seu punt de referència, etc.).10 En el mateix sentit, podran 

.......................................................................................................................................................................
7. Per resoldre aquesta dificultat tècnica, hem desenvolupat una base de dades que ens permet codificar 

els canvis de composició de les llars i reflectir aquests canvis en les enquestes que es realitzen amb el 

programa CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

8. Aquesta és la concepció de llar que utilitza el Panel del British Household Panel Survey (BHPS).

9. La percepció de temporalitat és subjectiva. Hom pot considerar que un fill està temporalment fora de 

la llar i aquest fill no tornar mai. O per una llar estar fora un any pot ser percebut com que la persona ja 

no forma part de la llar i per una altra llar seguir-la considerant com a membre de la llar.

10. Per exemple: es pot considerat el fill o la filla que estudia fora membre de la llar perquè formalment 
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no ser considerades membres de la llar, les persones que comparteixen el mateix 

sostre (un hoste, una persona que hi és de pas...).11

2)  Membres que conviuen sota un mateix sostre, però que formen part de llars di-

ferents. Sota un mateix sostre (mateixa adreça) poden conviure més d’una llar. El 

que ens permet distingir les llars és el fet que les seves economies no siguin com-

partides (cada llar assumeix les seves factures, tenen cuines separades, etc.). Són 

freqüents els casos de famílies que viuen en una mateixa adreça amb economies i 

espais diferenciats. Així, tot i que existeix una relació familiar entre els membres 

que viuen a la mateixa adreça, considerarem que són dues llars. 

3)  Membres que no consideren ser una llar (percepció subjectiva), però que conviuen 

sota un mateix sostre. És el cas dels pisos d’estudiants o d’individus que conviuen 

sense tenir cap relació familiar, però que pel fet de compartir el mateix sostre i 

—tot i que només sigui en part— l’economia (lloguer, factures de llum, gas...) els 

considerarem com una sola llar.

Tot i partir d’aquestes consideracions, cal dir que a la pràctica, en el 95% dels casos la 

definició de la llar coincideix amb les persones que conviuen sota un mateix sostre. 

Però cal tenir en compte que en la construcció de la llar, al PaD, es barregen aspectes 

objectius (espai físic i economies compartides) amb elements subjectius (el fet d’inclou-

re o no com a membres de la llar persones que potser no hi viuen). En qualsevol cas, 

sempre deixem en mans de l’informant principal12 de la llar la decisió de descriure’ns 

qui són els membres que formen part de la llar a cada onada.

Estretament lligat al concepte de llar, hi ha el concepte de família. Si bé és cert que 

des de la perspectiva individual tenim una mostra d’individus dels quals analitzem la 

no s’ha independitzat, o els avis que estan temporalment hospitalitzats, i que en realitat es reincorporaran 

a la llar tan bon punt deixin l’hospital, també poden ser considerats membres de la llar malgrat que no 

hi visquin en el moment en què fem el treball de camp.

11. Per exemple una persona rellogada, una persona allotjada temporalment en una llar de la mostra, 

una persona considerada hoste, una persona gran itinerant per les llars dels diferents fills, o un fill que 

marxarà de la llar quinze dies després que nosaltres anem a enquestar-los també pot no ser considerat 

membre de la llar.

12. En el proper apartat definim de manera acurada la figura de l’informant principal.
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vida en diferents aspectes, des del punt de vista de les llars analitzem la vida de tots els 

individus des de dos vessants: la primera, la realitat que es desprèn del fet de conviure 

sota un mateix sostre; la segona, la que es desprèn de formar una família i, per tant, 

estar vinculats per lligams de parentiu. Des del PaD no pretenem teoritzar sobre què 

és la família —deixem aquesta tasca en mans dels analistes—, però sí explicar perquè 

recollim les relacions de filiació que vinculen els individus que comparteixen una llar 

per tal de conèixer millor, socialment parlant, la realitat de les persones que formen 

part de la nostra mostra. Per tant, per a nosaltres, les famílies es defineixen a partir de 

les relacions de parentiu que s’estableixen entre els individus d’una mateixa llar.13 

Metodològicament, designar els vincles de parentiu entre els membres de les llars en-

questades implica necessàriament establir un punt de partida: la persona de referència. 

Aquesta persona és el membre de la llar a partir del qual es construeixen els parentius 

de tots els membres de la llar. Així, la resta de membres de la llar se situaran com a 

mare, pare, fill/a, sogre/a, i un llarg etcètera de possibilitats.14 La persona de referència 

ha de ser la mateixa durant totes les onades del panel.

Els qüestionaris

Altres implicacions de fer una enquesta segons individu i llar, és la necessitat de tenir 

diversos qüestionaris. En concret en tenim tres: el qüestionari de llar, el qüestionari indi-

vidual i el qüestionari d’aproximació (que anomenem proxy). Lògicament al qüestionari 

.......................................................................................................................................................................
13. Per a més informació vegeu el Manual d’ús de l’enquesta, un document de consulta indispensable 

abans d’explotar la matriu de dades del PaD. El Manual d’ús es pot consultar al web del PaD: http:

//www.obdesigualtats.org. 

14. A la primera onada, la figura de la persona de referència i de l’informant principal coincideixen en la 

mateixa persona. A partir de la segona onada, l’informant principal pot variar (no podem assegurar la 

disponibilitat de la mateixa persona a cada onada per respondre el qüestionari de llar) però la persona de 

referència sempre és la mateixa. Tot i que pugui semblar paradoxal, fins i tot si la persona de referència mor, 

en el marc d’aquella llar la continuem considerant persona de referència i el parentiu de nous membres 

que s’hi incorporin es definirà a partir de la persona de referència. També cal dir que en la major part dels 

casos persona de referència i l'informant principal són coincidents al llarg de totes les onades.
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de llar demanem informació referent al conjunt de la llar, i al qüestionari individual 

recollim informació personalitzada de cadascun dels individus que viuen a la llar. 

El qüestionari de llar el contesta una sola persona que denominem informant principal. 

L’informant principal pot variar d’una onada a una altra del panel, sempre i quan com-

pleixi dues condicions: 1) Estar suficientment qualificat per respondre el qüestionari de 

llar (conèixer les dades de la llar: ingressos, habitatge, informació general sobre els seus 

membres...). En aquest sentit recomanem que l’informant principal sigui sempre un 

membre del nucli familiar. 2) Ser un membre original de la mostra (MOM),15 atès que 

són els membres de la mostra que seguirem fins al final del panel. L’informant principal, 

com a individu de la llar, també ha de respondre l’enquesta individual.

El qüestionari individual és el qüestionari més extens. El passem a tots els membres de 

la llar majors de 16 anys, a fi de recollir la informació personalitzada de cada membre 

de la llar. També és el qüestionari que ens permet recollir més informació respecte als 

aspectes subjectius de la vida dels individus.16

.......................................................................................................................................................................
15. Només els membres que formaven part de la llar a la primera onada del panel reben la categoria de 

MOM (membres originals de la mostra). Els MOM són els únics membres de la mostra que cal seguir 

allà on vagin (excepte si marxen fora de Catalunya). Les incorporacions de nous membres a les llars de 

la mostra tenen la categoria de membres temporals (MT). Als membres temporals, només els seguim 

i enquestem si formen part d’una llar on hi ha un MOM. Finalment hi ha una tercera categoria, la de 

membre permanent de la mostra (MP). Els MP són membres temporals que pel fet de tenir un fill amb 

un MOM es converteixen en membres permanents de la mostra. Això vol dir que malgrat que deixin de 

formar part de la llar d’un MOM, els continuarem seguint i enquestant fins al final del panel. Un MOM o 

un MP només deixen de formar part de la mostra en els següents supòsits: defunció, institucionalització 

o desplaçament fora de Catalunya. Trobareu més informació sobre les diferents categories de membres 

d’una mostra i les normes del seu seguiment al Manual d’ús: http://www.obdesigualtats.org.

16. A la primera onada vam desenvolupar un quart tipus de qüestionari: el qüestionari de parella. El 

qüestionari de parella és un tipus de qüestionari intermedi entre el de llar i l’individual que només res-

pon la parella de l’informant principal. Consegüentment, a les llars sense nucli ningú no respon aquest 

qüestionari. De fet el qüestionari de parella és equivalent al qüestionari individual més unes preguntes 

de llar (en la majoria dels casos preguntes sobre els fills, a fi de conèixer la percepció d’un i altre membre 

del nucli i poder-les contrastar mitjançant l’anàlisi). Aquest tipus de qüestionari desapareix en les onades 

posteriors atès que veiem més adequat resoldre les preguntes específicament pensades per a les parelles 

dels informants principals a través de filtres al qüestionari individual.
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La importància de disposar d’un mínim d’informació de cada un dels membres de la 

llar, fa que tinguem un tercer tipus de qüestionari, el qüestionari proxy. El qüestionari 

proxy recull les preguntes objectives que considerem que poden ser contestades per 

algun altre membre de la llar, quan és del tot impossible enquestar el membre directa-

ment (perquè és absent de la llar durant el treball de camp, perquè es troba hospitalitzat 

o incapacitat per contestar l’enquesta, entre altres situacions que tenim delimitades). 

Òbviament el qüestionari proxy no conté cap pregunta subjectiva o d’opinió.

El disseny de la mostra i els resultats finals17

La mostra de la primera onada consta de 2.000 llars particulars de Catalunya seleccio-

nades aleatòriament, tal com s’explicarà a continuació. En cada una d’elles es designa 

una persona de referència a partir de la qual es descriuen (en termes de parentiu) la 

resta de membres de la llar. Totes les persones que l’informant principal anomena18 

esdevenen automàticament membres originals de la mostra (MOM), els quals se se-

guiran en les successives onades del Panel. En el treball de camp de la primera onada 

s’intenta entrevistar tots els MOM que en l’any en curs compleixin 16 anys o més; a 

partir de la segona onada es tracta d’entrevistar també totes les persones que conviuen 

amb algun MOM. La informació dels menors de 16 anys es recull indirectament a 

través de les entrevistes als adults (sobretot a partir del qüestionari de llar).

La selecció de les llars que entrevistem en la primera onada segueix un mètode es-

tratificat de mostratge en etapes múltiples, amb una selecció aleatòria sistemàtica de 

les primeres unitats mostrals (seccions censals) i una selecció aleatòria simple de les 

unitats finals (adreces), que és aproporcional pel que fa a les províncies.

.......................................................................................................................................................................
17. Aquest apartat recull de manera sintètica el document tècnic de la mostra elaborat per Oriol Molas, 

que és la persona a qui es va encarregar la configuració de la mostra del PaD. Trobareu la versió completa 

de com es va elaborar la mostra al Manual d’ús: http://www.obdesigualtats.org.

18. Ja hem dit que a la primera onada, en el moment de construcció de les llars originals de la mostra, 

la figura de l’informant principal i la persona de referència són coincidents. En les onades posteriors la 

persona de referència no canvia, mentre que l’informant principal pot ser un altre membre de la llar, 

sempre i quan estigui prou qualificat per respondre a les preguntes del qüestionari de llar.
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Per tal de garantir una bona representativitat territorial es prenen dues decisions ini-

cials. La primera és la de dissenyar una mostra que sigui representativa no només del 

conjunt de Catalunya sinó també de les quatre províncies. La segona és la d’utilitzar 

les seccions censals com a primeres unitats mostrals a partir de les quals seleccionar 

les llars que formaran part de la mostra original.

La primera decisió és conseqüència de la constatació de la concentració poblacional 

a la regió metropolitana de Barcelona, on habiten més de tres quartes parts de les 

llars catalanes, i que ha provocat que, massa sovint, els estudis no hagin pogut recollir 

informació prou significativa de les persones que viuen a la resta del país.

Partint del ±5% com el màxim marge d’error mostral assumible per a resultats globals 

(amb un interval de confiança del 95,5%, amb k=2, i en el supòsit de màxima inde-

terminació p=q=50), calia observar com a mínim 400 llars a cada una de les quatre 

províncies catalanes. Tanmateix, la diversitat i complexitat de la província de Barcelona 

demanava una mostra específica major que finalment vam fixar en 800 llars, repartides 

proporcionalment, segons la distribució de la població, entre Barcelona ciutat (261), 

la seva regió metropolitana (470) i comarques centrals (69). És així com arribem a la 

mida final de la mostra que es composa de 2.000 llars distribuïdes aproporcionalment 

segons la província (Quadre 3).

Quadre 3. 
Distribució territorial del nombre de llars de la mostra original

Àrees Nombre de llars Error mostral (en %)

Barcelona 800 ±3,54

Barcelona ciutat 261 ±6,12

Regió metropolitana 470 ±4,61

Comarques centrals 69 ±12,04

Girona 400 ±5,00

Lleida 400 ±5,00

Tarragona 400 ±5,00

Total 2.000 ±2,78

 

e = error mostral (interval confiança = 95,5%, k = 2 i p = q = 50)
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La segona decisió presa, la d’utilitzar les seccions censals com a primeres unitats mos-

trals, es justifica pel fet que aquestes seccions són les unitats territorials estadístiques 

més petites d’ús públic. Com que són agrupacions territorials amb mitjanes d’entre 

1.000 i 1.200 persones, o aproximadament 400 llars, tenen una gran coherència interna 

i la informació disponible permet fer-ne classificacions d’estructura social i territorial 

diferents. Considerant la globalitat de la mostra (2.000 llars) i les seccions més petites, 

es concreta en 10 el nombre idoni de llars per entrevistar a cada secció censal. Això 

vol dir seleccionar en primera instància 200 seccions censals en el territori de les 5.186 

existents el 1996 (actualització del Cens de 1991).

Selecció de les primeres unitats mostrals o seccions censals 

Per tal de garantir una bona representativitat les variables d’estratificació de la mostra 

són territorials i socials: províncies (incloent una subdivisió en el cas de Barcelona), 

àmbit urbà-rural (grandària del municipi), estructura social (classe treballadora) i 

situació ocupacional (actius/inactius).

En aquest sentit el primer pas és observar la distribució poblacional segons la grandària 

del municipi de residència dins de cada un dels 6 territoris dibuixats, i distribuir en 

la mateixa proporció les 2.000 llars objectiu (Quadre 4):

Quadre 4. 
Distribució del nombre de llars per entrevistar, segons territori i grandària 
municipi

Territoris

Grandària del municipi de residència (nombre d'habitants)

> 500.000
500.000-
100.000

100.000-
20.000

20.000-
5.000

< 5.000 Total

Barcelona ciutat 261 - - - - 261

Regió metropolitana de Barcelona - 180 167 96 27 470

Comarques centrals - - 22 26 21 69

Girona - - 136 126 138 400

Lleida - 126 - 85 189 400

Tarragona - 78 84 126 112 400

Total 261 384 409 459 487 2.000
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Tenint en compte la distribució anterior i que aproximadament s’entrevisten 10 llars 

per secció, iniciem la selecció de les seccions amb l’estratificació del llistat del conjunt 

de seccions de Catalunya en 18 grups, segons regió i grandària del municipi. Així, el 

nombre de seccions queda configurat de la manera següent, i són finalment 203 les 

seccions a seleccionar a causa dels quadraments (Quadre 5).19 

Quadre 5. 
Distribució del nombre de seccions, segons territori i grandària del municipi

Territoris

Grandària del municipi de residència (nombre d'habitants)

> 500.000
500.000-
100.000

100.000-
20.000

20.000-
5.000

< 5.000 Total

Barcelona ciutat 26 - - - - 26

Regió metropolitana de Barcelona - 18 17 10 3 48

Comarques centrals - - 2 3 2 7

Girona - - 14 13 14 41

Lleida - 13 - 9 19 41

Tarragona - 8 8 13 11 40

Total 26 39 41 48 49 203

Dins de cada un d’aquests 18 grups es creen 2 subgrups d’igual proporció segons el 

percentatge de classe treballadora (variable de posició social (Quadre 6) construïda 

a partir de les preguntes 12 i 13 de l’Estadística de Població de 1996). El procés de 

construcció d’aquesta variable s’exposa amb tots els detalls al Manual d’ús del PaD, 

que podeu consultar al web http://www.obdesigualtats.org.

En els 36 subgrups resultants s’ordenen les seccions en funció del percentatge de po-

blació inactiva, en forma de serpentina (és a dir, en el primer subgrup ascendentment, 

en el segon descendentment, en el tercer ascendentment...). La selecció sistemàtica 

posterior produeix l’efecte de dividir cada un dels suposats 36 subgrups finals, en 

.......................................................................................................................................................................
19. Considerem preferible incorporar una nova secció amb menys de 10 llars, que no pas augmentar el 

nombre de llars en poques seccions.
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tants subgrups com seccions a seleccionar, de manera que es pot parlar de 203 seccions 

censals diferenciades en funció de totes les variables utilitzades.

La mecànica final de selecció és força senzilla. Tenint un llistat estratificat i jerarquitzat 

de totes les seccions de Catalunya, des d’un inici aleatori en cada subgrup (menor que 

el període) i amb un interval fix (període), se seleccionen les 203 unitats primàries 

de la mostra o seccions censals dins de 36 subgrups. Com a resultat d’aquest procés 

resolem treballar en 115 municipis diferents dels 946 del país.

Abans de fer el pas següent (seleccionar les llars) cal fer una comprovació sobre la 

bondat de la mostra de seccions censals. Per això comparem totes les variables agre-

Quadre 6.
Categories de la variable posició social 

Categories de la variable
posició social simplificada

Categories de la variable posició social 

1. Classe mitjana propietària
Empresaris agraris amb i sense assalariats
Comerciants i hotelers amb i sense assalariats
Empresaris de la indústria amb i sense assalariats

2. Classe mitjana assalariada

Professionals liberals
Directors/gerents
Tècnics alts i mitjans
Personal administratiu

3. Classe treballadora

Encarregats
Treballadors de la indústria qualificats i no 
qualificats
Treballadors de serveis qualificats i no qualificats
Treballadors agraris qualificats i no qualificats

4. No classificables No classificables
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gades disponibles de les 203 seccions elegides i el total de la població (5.186 seccions), 

així com de les mostres en els quatre territoris (81 de 3.833 a Barcelona, 41 de 478 

a Girona, 41 de 384 a Lleida i 40 de 491 a Tarragona). Les variables utilitzades són: 

estructura de sexe i edat, origen, nacionalitat, estat civil, nivell educatiu, anys de resi-

dència a Catalunya, coneixement del català, ocupació, activitat, posició social, parentiu, 

nombre de persones per llar, tipologia de la llar i grandària del municipi de residència. 

Constatem que no hi ha cap desviació significativa.

Selecció de les unitats mostrals finals o llars

En cada una de les 203 seccions cal captar aproximadament 10 llars vàlides, amb 

una selecció aleatòria d’adreces. Tenint en compte el sistema de captació de les llars 

i el calendari per al treball de camp, assumim una ràtio mínima del 15% de resposta 

positiva de primera instància. Això significa que es poden necessitar 70 adreces per 

secció censal (un total de 14.210 adreces). S’assumeix també, però, un 12% de pos-

sibles adreces inutilitzables, amb la qual cosa es creu necessari seleccionar, a priori, 

unes 80 adreces per secció (16.240 adreces en total). Tenint la descripció dels límits 

geogràfics de cada secció censal s’obtenen de forma aleatòria simple 80 adreces i un 

nom de referència de la llar. Establim rutes aleatòries per als enquestadors que tenen 

com a missió captar 10 llars en cada secció censal assignada.

El sistema de captació comença amb el seguiment per part dels enquestadors de les 

rutes aleatòries en les quals estableixen contacte personalitzat amb les llars. En cada 

nou contacte presenten una carta signada per la Fundació Jaume Bofill, on s’explica 

el projecte i es demana la col·laboració de tots els membres de la llar per un període 

de quatre anys. Si la llar accepta col·laborar, tots els seus membres entren automàti-

cament a formar part de la llista de membres originals de la mostra (MOM) siguin 

enquestables (majors de 16 anys) o no.

Acabada la primera onada del PaD, es pot fer aquesta ràpida comparativa entre l’ob-

jectiu teòric que ens vam marcar (Quadre 7) i els resultats obtinguts en la composició 

de la mostra finalment captada (Quadres 8 i 9).
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Quadre 7. 
Nombre de la mostra teòrica

Províncies Nombre de llars Nombre d'individus Nombre d'entrevistats (≥16 anys)

Barcelona 800 2.314 1.952

Girona 400 1.155 960

Lleida 400 1.182 996

Tarragona 400 1.189 988

Total 2.000 5.839 4.896

Quadre 8. 
Nombre de la mostra original de la primera onada del PaD 

Províncies Nombre de llars Nombre d'individus Nombre d'entrevistats (≥16 anys)

Barcelona 791 2.236 1.786

Girona 400 1.209 932

Lleida 400 1.183 927

Tarragona 400 1.187 944

Total 1.991 5.815 4.589

Quadre 9. 
Detall del tipus d’entrevistes realitzades i dels motius de no entrevista (primera 
onada)
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Barcelona 2.236 1.529 257 1.786 359 16 16 24 12 23 450

Girona 1.209 809 123 932 192 7 12 30 20 16 277

Lleida 1.183 827 100 927 180 18 15 28 7 8 256

Tarragona 1.187 815 129 944 170 17 16 22 7 11 243

Total 5.815 3.980 609 4.589 901 58 59 104 46 58 1.226
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Val a dir que durant el treball de camp es van dur a terme dues comprovacions de la bon-

dat de la mostra de llars i individus. Amb l’11% i el 50% del treball de camp realitzat es 

van poder observar els possibles desviaments de la mostra respecte a les dades censals. 

En constatar que no s’observaven biaixos importants que demanessin introduir rectifi-

cacions ni respecte a la llar (nombre de persones per llar i tipologia de llar) ni respecte 

a l’individu (estructura de sexe, edat i ocupació), vam continuar amb la captació de 

les llars sense introduir correccions ni establir quotes.

Un cop finalitzat el treball de camp vam fer una tercera i última comprovació (amb 

1.991 llars i 5.815 individus) amb resultats igualment satisfactoris, tot i que era evident 

que per tal d’ajustar correctament els resultats obtinguts caldria fer reequilibratges i 

utilitzar variables de ponderació en les matrius de dades finals.20

Algunes notes sobre el treball de camp i el control de qualitat

El treball de camp de la primera onada es va organitzar i desenvolupar íntegrament 

des de la Fundació Jaume Bofill. Aquest va ser un objectiu perseguit a consciència per 

tal de poder seguir de prop el procés, disposar de prou flexibilitat com per introduir 

els canvis que s’estimessin necessaris i vetllar globalment per la qualitat.

El tret de sortida es va donar el mes de setembre del 2001, després d’una formació en 

profunditat de dos dies dels futurs enquestadors i enquestadores del PaD. La formació 

dels enquestadors perseguia quatre objectius fonamentals: 

1) transmetre la filosofia del projecte i les implicacions metodològiques de treballar 

en una enquesta panel; 

2) fer una formació acurada sobre el contingut del qüestionari per tal d’assegurar una 

bona comprensió de les preguntes; 

.......................................................................................................................................................................
20. Tota la informació referent a la ponderació aplicada per les dades de primera onada es recullen al 

Manual d’ús que podeu consultar al web: http://www.obdesigualtats.org.



42 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) 43

3) conèixer les eines informàtiques amb les quals s’havia de treballar (bases de dades, 

programa d’enquestació CAPI);21

4) trobar-se en equips més reduïts, conèixer la figura del coordinador d’equip, i orga-

nitzar les reunions de coordinació i seguiment que es farien al llarg de tot el treball 

de camp.

Pel que fa al calendari del treball de camp, la primera onada es va desenvolupar entre 

mitjan setembre del 2001 i abril del 2002. Els mesos de maig i juny del 2002 es van captar 

les últimes llars, encara que va representar un nombre molt reduït de llars respecte del 

total de la mostra (5,7%) (Gràfic 1). Tot i no arribar a les 2.000 llars projectades, vam 

decidir posar punt i final a les 1.991 per no excedir-nos en el calendari.

El grau de rebuig quant a la participació al projecte va ser molt més accentuat a la 

província de Barcelona que a la resta de províncies, tot i que un estudi detallat des-

vetllaria moltes diferències internes en funció de les característiques d’estructura de 

les seccions censals, les característiques de les poblacions (nuclis compactes, nuclis 

dispersos) i les característiques dels enquestadors (una variable de la qual és difícil 

controlar els efectes).

També volem destacar algunes característiques amb relació al perfil d’enquestadors. 

Som del parer que el perfil dels enquestadors del PaD ha estat un element clau en l’èxit 

del projecte. El grau de compromís i implicació de molts d’ells va ser excepcional i la 

maduresa personal (per edat), el nivell d’estudis (la majoria llicenciats universitaris), 

i els interessos que van motivar la seva incorporació a l’equip d’enquestadors del PaD, 

són, d’entrada, elements que sumen qualitat a les dades recollides. 

.......................................................................................................................................................................
21. El programa CAPI (Computer Assisted Personal Interview) és un software específic d’enquestació en 

ciències socials. Desenvolupat per una empresa valenciana (TESI) i amb una certa presència en el mercat, 

el programa CAPI ha resultat ser una eina fonamental per a l’elaboració de qüestionaris complexos com  

són els qüestionaris del PaD. A la primera onada es va treballar amb la versió HAPI (Hand Assisted Per-

sonal Interview) però a partir de la segona onada ja es va comptar amb el CAPI. Per saber-ne més sobre 

el programa podeu consultar el web http://www.tesigandia.com.
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Tal com es pot observar en els gràfics següents, la major part dels enquestadors se 

situaven en una franja d’edat força jove, un 81% entre 20 i 29 anys, dels quals un 56% 

estava entre els 25 i 29 anys (Gràfic 2). 

Pel que fa al sexe, l’equip d’enquestadors va estar majoritàriament constituït per dones, 

que van representar un 80% del total (Gràfic 3).

Pel que fa al nivell d’estudis acabats, tal com ja hem comentat, ens situem en un nivell 

mitjà força elevat, amb un 87,9% d’enquestadors amb estudis universitaris acabats. 

Cal subratllar que el 12% d’enquestadors amb nivell d’estudis de BUP/COU estava a 

punt de finalitzar els estudis universitaris (Gràfic 4).

Gràfic 1. 
Evolució de la captació de la mostra de la primera onada (2001-2002)
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Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 2. 
Distribució dels enquestadors, per edat i província

Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi del perfil dels enquestadors del PaD en la seva primera edició 

(M. Murillo i S. Obiol, 2002).22

Gràfic 3. 
Distribució dels enquestadors, per sexe i província

Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi del perfil dels enquestadors del PaD en la seva primera edició 

(M. Murillo i S. Obiol, 2002).23
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.......................................................................................................................................................................
22. Murillo, M. i Obiols, S. (2002). Estudi del perfil dels enquestadors del PaD en la seva primera edició. 

Fundació Jaume Bofill (Inèdit).

23. Vegeu nota 22.
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Gràfic 4. 
Distribució dels enquestadors, per nivell d’estudis acabats
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Font: Elaboració pròpia.

Per acabar amb el perfil dels enquestadors, un breu comentari entorn de les titulacions 

acadèmiques. Un dels criteris seguits en el procés de selecció dels equips d’enquestadors 

va ser garantir, en la mesura del possible, la formació en ciències socials. Teníem el 

convenciment que això aportaria una sensibilitat especial per a l’enquesta i en podia 

facilitar la comprensió. Com es pot observar al Gràfic 5, només el 16% dels enques-

tadors tenien estudis no vinculats a les ciències socials.

Finalment, ens ha semblat interessant mostrar els interessos que van motivar els en-

questadors a treballar per l’enquesta PaD (Gràfic 6). En aquest sentit, arrel d’un petit 

qüestionari d’avaluació que els vam passar en finalitzar el treball de camp de la primera 
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onada, hem sabut que el que va motivar la seva incorporació al projecte va ser, per al 

53,5%, l’adquisició d’experiència professional. No podem oblidar que la majoria dels 

enquestadors s’acabaven de llicenciar i tenien ganes de començar a introduir-se al 

mercat de treball, o eren estudiants dels últims cursos de la llicenciatura també amb 

ganes d’iniciar el contacte amb el món laboral. En segon lloc i amb percentatges molt 

similars, trobem els motius econòmics (16,9%) i l’interès per establir contacte amb 

la Fundació Jaume Bofill. De més lluny segueix l’interès per l’estudi (un 7%) i altres 

motivacions de caràcter més minoritari (7%).

Un altre element organitzatiu del treball de camp que pensem que val la pena esmentar 

(en la mesura que afegeix qualitat a les dades recollides) és l’organització en equips 

d’enquestadors, i l’encapçalament d’aquests equips per la figura d’un coordinador. 

Gràfic 5. 
Distribució dels enquestadors, per titulació acadèmica
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi del perfil dels enquestadors del PaD en la seva primera edició 

(M. Murillo i S. Obiol, 2002).24

.......................................................................................................................................................................
24. Vegeu nota 22.
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Els prop de 100 enquestadors amb els quals vam comptar per la captació de la mostra 

de la primera onada estaven organitzats en 5 equips (dos a Barcelona, un a Girona, 

un a Lleida i un a Tarragona) que es reunien periòdicament amb el seu coordinador i 

alguns representants de l’equip central de la Fundació. Destaquem aquest fet perquè 

les reunions de coordinació van representar un puntal per a la cohesió dels equips 

d’enquestadors, i una oportunitat per compartir experiències i estratègies de captació, 

un espai per a la resolució de dubtes i per poder donar orientacions importants a les 

preguntes del qüestionari que presentaven més problemes.

Treballar amb ordinadors portàtils tampoc va ser un tema menor. Aquesta aposta, tot 

i la necessitat de desenvolupar programes informàtics específics per donar resposta a 

Gràfic 6. 
Distribució dels enquestadors segons els objectius que van motivar la seva 
incorporació al PaD
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.......................................................................................................................................................................
25. Vegeu nota 22.
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les necessitats concretes del PaD, es va demostrar molt eficient en termes de comuni-

cació amb els enquestadors, enviaments setmanals de dades per correu electrònic, i els 

beneficis lògics de poder concentrar la recollida de dades en un ordinador en comptes 

de treballar amb enquestes en suport paper.

Si bé el treball amb ordinadors portàtils va representar beneficis importants en l’or-

ganització i seguiment del treball de camp, cal dir que el benefici principal rau en la 

qualitat de les dades recollides. El fet de poder programar tots els salts i filtres dels 

qüestionaris impedia que es generessin errors durant l’enquestació, i la programació 

de controls bloquejava l’entrada de dades errònies. En termes de consolidació de les 

dades en una matriu, tenir les enquestes informatitzades també suposava no haver de 

traspassar totes les enquestes de suport paper a suport informàtic i evitar noves fonts 

d’error que es desprenen de les tasques de codificació.

Tampoc volem deixar d’esmentar la importància del contacte personal amb les llars. 

La via de la captació i l’enquestació telefònica es va descartar d’entrada. L’extensió de 

l’enquesta i els beneficis d’establir contactes personalitzats van ser elements de treball 

prioritaris. Tot i que no podem contrastar els resultats ja que no vam realitzar cap 

captació telefònica, estem convençuts de la importància qualitativa d’haver optat per 

la via de la captació personalitzada de les llars.

Quadre 10. 
Resultats del control telefònic al 20% de les llars de la mostra

Objectius Llars %

Total de llars enquestades (MOSTRA) 1.990 100 %

Control de qualitat del 20% del total de llars captades:
Barcelona (791 llars): 158 llars controlades
Girona (400 llars): 80 llars controlades
Tarragona (400 llars): 80 llars controlades
Lleida (400 llars): 80 llars controlades

398 20 %

Total de llars controlades Llars %

Total de llars de la mostra controlades el juliol de 2002 346 86,9 %

Total de llars de la mostra controlades l'octubre de 2002 52 13,1 %

Acompliment dels objectius 398 100 %
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Com a última nota del treball de camp, esmentar que també es va realitzar un control 

telefònic a un 20% de les llars de la mostra, a fi i efecte de poder assegurar que la font 

de les dades recollides eren realment les llars i els seus membres. Es va controlar un 

nombre de llars proporcional al nombre de llars captades a cada província. El control 

telefònic es va fer des de la Fundació i del resultat se’n desprèn que no hi va haver cap 

incidència que ens pogués fer pensar que la llar no havia estat mai contactada o que 

les enquestes no haguessin estat contestades pels membres de la llar (Quadre 10).

Tot i que ens podríem allargar molt descrivint les característiques del treball de camp, 

ens aturarem aquí. Entenem que aquest capítol introductori és un marc de referència 

necessari per a la lectura dels informes de resultats que es presenten a continuació. 

Esperem que hagi estat prou aclaridor.
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Les classes socials a Catalunya.
Desigualtats en les condicions de vida dels grups 
socials

Cristina Sánchez Miret
Núria Quintana Garrido

2

Abstract

En aquest capítol s’analitzen les desigualtats socials en les condicions de vida de la població ca-

talana a partir de les classes socials. Els resultats de la recerca mostren la pervivència de la classe 

mitjana propietària, la classe mitjana assalariada i la classe treballadora com a grups centrals 

d’aquesta estructura. També ens mostren els canvis que s’han produït en les condicions de vida 

de cada classe i les diferències que subsisteixen entre elles. Molts comportaments de classe han 

deixat de ser-ho, però això no vol pas dir que les desigualtats hagin desaparegut. Ans al contrari, 

les dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) posen en evidència que continuen 

sent una característica fonamental de la nostra societat.
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Presentació: l’anàlisi de l’estructura social

La desigualtat social és una de les característiques determinants de la nostra societat 

i és un tema recurrent dels estudis socials. Però l’anàlisi d’aquesta desigualtat es pot 

enfocar de maneres molt diferents. Hi ha una gran distància entre aquelles perspec-

tives que centren l’explicació de la realitat desigual en els individus i els en responsa-

bilitzen, i aquelles que busquen una explicació social de les diferències existents. De 

fet, les primeres tot just descriuen la situació. Les segones, en canvi, plantegen quins 

mecanismes socials provoquen que una part de la població gaudeixi d’uns privilegis 

als quals la majoria no pot accedir. Així, la perspectiva individual deixa pas a l’anàlisi 

de l’estructura social, que ens permet identificar grups d’individus amb situacions i 

condicions de vida similars i alhora diferenciats dels altres. A través de l’anàlisi de quins 

són aquests grups socials, de com són, qui en forma part i què els defineix, podem 

explicar el tipus de recursos i béns socials que uns tenen i altres no, i l’efecte que això 

té en la vida de cadascú i en el conjunt de la societat. 

Per tant, no és nou parlar de l’estructura social i dels grups que la formen, atès que 

l’estructura de desigualtats és persistent, però cal veure quins són els nous trets que 

la defineixen amb l’evolució social. L’anàlisi realitzada amb les dades del Panel de 

Desigualtats Socials a Catalunya1 mostra quins són els grups fonamentals a Catalunya 

i els canvis més importants que marquen l’inici d’aquest nou segle.

.......................................................................................................................................................................
1. Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya, primera onada, 2001-2002.
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Tradicionalment s’ha fet servir el concepte de classe social per denominar els grups i 

explicar les desigualtats existents, però la definició d’aquest concepte mai no ha estat 

exempta de debat. 

D’una banda, des de l’inici de la tradició teòrica sociològica2 no hi ha hagut acord sobre 

com s’ha de definir la classe social. Alhora, també des de l’inici, però especialment en la 

segona meitat del segle XX, prenen força les veus que reclamen una perspectiva d’anàlisi 

més oberta.3 Es reivindica que l’estructura social no és només l’estructura de classes. 

El sexe, l’edat, el lloc on es viu... col·loquen els individus en posicions diferents, amb 

avantatges o desavantatges respecte dels altres i del conjunt de la societat. Reconèixer 

que aquestes altres formes de desigualtat són estructurals no significa, però, que deixi 

de ser pertinent l’anàlisi de classes socials. Cal tenir presents totes les dimensions de 

l’estructura, atès que les desigualtats coexisteixen i es reforcen entre elles. 

D’altra banda, moltes de les recerques sobre desigualtat s’han realitzat sense tenir en 

compte la classe social perquè la seva operacionalització no ha estat fàcil.4 El concep-

te teòric classe no té una traducció directa en una categoria d’anàlisi per a la recerca 

empírica. No hi ha consens teòric ni sobre quin ha de ser l’indicador de classe social 

ni sobre com s’ha de construir. Tot i que a partir dels anys vuitanta bona part dels tre-

balls sociològics que es produeixen s’ocupen de com mesurar les classes, les posicions 

enfrontades entre els diferents corrents teòrics5 generen indicadors molt diversos i, 

per tant, maneres de mesurar la classe completament diferents. Fins i tot alguns dels 

indicadors ni tan sols es construeixen a partir del treball mercantil,6 malgrat que la 

classe social es defineix precisament a partir de la posició de cadascú en les relacions 

socials de producció. Principalment ens posicionem en la societat amb la feina remune-

.......................................................................................................................................................................
2. Vegeu autors clàssics de la sociologia com Marx i Weber.

3. Vegeu, per exemple, tot el debat sobre la interrelació entre gènere i classe i quin tipus de desigualtat és 

més important que l’altra, a Crompton i Mann (1986).

4. Cosa que no passa amb altres variables com ara l’edat, el sexe, l’origen geogràfic, etc., perquè hi ha una 

tradició clarament establerta de com mesurar-les. 

5. Vegeu Sánchez (1994), i Carabaña i De Francisco (1992).

6. Per exemple, la tradició anglosaxona d’anàlisi de dades sobre desigualtat fa servir habitualment el nivell 

educatiu com a indicador de classe social. 
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rada que realitzem en el mercat de treball, i les nostres condicions de vida en depenen 

directament. Però el que és important no és l’activitat que s’executa, sinó en quines 

condicions es du a terme i el poder i el reconeixement social que suposa. 

Aquestes condicions de poder i reconeixement social no són permanents, evolucionen 

en la mateixa mesura que ho fa la societat, per això en tota explicació de l’estructura 

hi ha una tensió continuada entre els elements estàtics i dinàmics que la formen. Tan 

important és saber quins són els grups i quines condicions de vida tenen i quines di-

ferències d’oportunitats socials hi ha entre ells, com saber si la desigualtat augmenta 

o disminueix amb l’evolució de la societat. Estem acostumats a considerar que vivim 

en un entorn en què tothom pot arribar allà on vulgui, en què la posició social només 

depèn de cadascú i de l’esforç que hom faci per situar-se en un lloc o en un altre. És 

cert, estem en una societat oberta, d’estatus adquirit i no pas adscrit, en la qual l’origen 

social no és determinant. Però la nostra posició social de naixença continua influint en 

les nostres oportunitats de vida, perquè actuen mecanismes socials que reprodueixen 

la desigualtat, que asseguren que aquells que tenen una situació dominant, de poder 

i privilegi, la mantinguin.

Una societat oberta, d’estatus adquirit, és una societat mòbil, on els individus poden 

canviar de classe durant la seva vida. Però les nostres societats són menys mòbils del 

que s’acostuma a pensar, malgrat la democratització de la societat i el desplegament 

de l’Estat del benestar.7 Alhora, els nivells de consum han augmentat en tots els grups 

socials i l’estil de vida característic dels diferents grups ha tendit a homogeneïtzar-se. Tot 

això ha influït en què l’evolució social hagi anat acompanyada d’una imatge d’igualtat 

d’oportunitats socials i de disminució de les desigualtats entre la ciutadania, que no 

és real. L’anàlisi de les dades PaD ens confirma la persistència de desigualtats socials i 

de diferències prou importants entre els diferents grups socials.

.......................................................................................................................................................................
7. La universalització de determinats béns socials, per exemple l’augment del nivell educatiu de la població, 

és vist per molts com un indicador de disminució de les desigualtats socials. Però aquest augment genera 

una disminució de les desigualtats educatives però no necessàriament de les desigualtats socials. Tenir un 

alt nivell educatiu no comporta obtenir una determinada posició de classe malgrat que, evidentment, fa 

possible i fa augmentar les possibilitats d’adquirir-la. 
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El nostre projecte, el PaD, ha estat pensat no només per conèixer quines són les des-

igualtats en un moment determinat, sinó també per poder retre compte de la seva 

evolució. La comparació de les successives onades de recollida de dades ens permetrà 

comprovar si la tendència de les desigualtats és mantenir-se, augmentar o disminuir. 

També ens ajudarà a conèixer quins elements de la trajectòria vital de les persones 

comporten un canvi de posició social. La recerca que presentem aquí és el resultat 

de l’anàlisi de les dades de la primera onada, els anys 2001-2002. Es descriu quina és 

l’estructura de classes actual a Catalunya, quins grups la formen i com es caracteritzen, 

i acaba amb una reflexió sobre quins efectes tindran els canvis ocorreguts i les noves 

tendències socials en la polarització de les desigualtats.

La nostra recerca

El plantejament teòric i l’estratègia analítica emprats en aquest projecte no han estat 

els habituals de les recerques sobre desigualtats. En primer lloc, les condicions de 

vida recollides en l’enquesta del PaD han estat les que han servit per definir els grups 

socials.8 En segon lloc, no s’ha predeterminat la posició de classe dels individus. En 

tercer lloc, el procés analític s’ha basat en un disseny d’estructuració de la informació 

a partir de tècniques d’anàlisi multivariant i això implica que la lectura dels resultats 

s’ha de fer des d’una perspectiva diferent. Vegem-ho en detall.9 

La recerca que presentem és essencialment una investigació d’estructura de classes, 

però en el projecte no s’ha predeterminat ni la naturalesa dels grups socials ni la seva 

definició.10 No volíem saber només quines són les classes socials a Catalunya, sinó 

també fins a quin punt és pertinent parlar de les desigualtats en termes d’estructura 

.......................................................................................................................................................................
8. Habitualment es fa a l’inrevés, és a dir, s’analitzen les diferències en les condicions a partir d’uns grups 

socials definits teòricament com a classes socials o com a grups d’edat o com a grups de gènere, etc. Però 

aquest tipus de procediment no permet veure si els grups identificats són realment representatius de 

l’estructura social del moment.  

9. Per a més detalls vegeu l’annex metodològical final del capítol. 

10. Aquest plantejament no és nou, ja s’ha realitzat amb molt bons resultats a l’Enquesta de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (vegeu Subirats, Sánchez i Domínguez, 2003).
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de classes. És per això que en l’anàlisi s’han contemplat tots els eixos de l’estructura 

social: la classe, el sexe, l’edat, el lloc de naixement i la província de residència.11 Això 

no vol pas dir que hàgim anat a veure com viuen les dones i els homes, o els vells i els 

joves, o la classe treballadora i la classe mitjana. Primer, i sense tenir en compte aques-

tes variables, hem identificat els grups amb condicions de vida diferents. Segon, hem 

projectat12 aquestes variables en els grups resultants i això ens ha permès identificar 

quin tipus de persones forma cada grup i per tant quina naturalesa estructural tenen. 

És a dir, si es defineixen fonamentalment a partir del gènere, de l’edat, de l’origen 

geogràfic, del lloc de residència o de la classe.13

L’anàlisi de correspondències múltiples i la partició jeràrquica són dues tècniques 

d’anàlisi multivariant14 que permeten posar en relleu de manera interconnectada les 

semblances i les diferències en una matriu de dades. El mapa de distàncies que en 

resulta permet identificar grups de població caracteritzats per les variables utilitza-

des en l’anàlisi. En el nostre cas, per les condicions de vida, els valors i les actituds 

de la població que viu a Catalunya. La definició dels grups és del tot relacional: cada 

grup és el que és respecte del que són o no són els altres. Els grups no es defineixen 

per l’exclusivitat de les seves característiques, sinó per la significativitat d’aquestes 

característiques. En cada grup són significatives aquelles condicions de vida, aquells 

valors i aquelles actituds sobrerepresentades: les que estan per sobre de la mitjana del 

conjunt dels grups, o sigui, per sobre de la mitjana de Catalunya, tant si aquestes con-

dicions són majoritàries com si no ho són. Per exemple, la coresponsabilització dels 

.......................................................................................................................................................................
11. Aquestes han estat les variables explicatives utilitzades. Vegeu l’annex metodològic.

12. L’anàlisi de correspondències múltiples permet distingir entre variables actives i il·lustratives. Les 

primeres són les que configuren els eixos de semblances i diferències a partir dels quals s’estableixen els 

grups amb condicions de vida diferents. Les segones són les que es reserven per a les variables explicatives, 

perquè són les que aporten les claus d’interpretació d’aquesta estructura de semblances i diferències, en 

el nostre cas les que ens permeten parlar de desigualtats socials. 

13. Que els grups es defineixin principalment a partir d’una de les dimensions de l’estructura social, en 

aquest cas la classe, no vol dir que no tinguin també altres característiques de les variables d’estructura 

social: com a individus tenim alhora una característica de sexe, una d’edat, una d’origen geogràfic, una 

de lloc de residència i una de classe, i és a partir de totes elles que ens definim.

14. Hem realitzat l’anàlisi multivariant amb el paquet de tractament de dades estadístiques Système 

Portable pour l’Analyse des Donnés (SPAD, versió 4.0).
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dos membres de la parella en el treball domèstic no és un comportament habitual en 

les llars de Catalunya. Aquest comportament passa a ser una característica d’un grup 

si, tot i que hi sigui minoritari, la coresponsabilitat del treball s’hi dóna en moltes més 

llars que en la resta de grups. 

Aquestes diferències significatives són les que defineixen el perfil del grup perquè 

en posen en relleu l’especificitat. A més, el grup es defineix per altres resultats que 

no són significativament diferents dels de la resta de grups. Seguint amb l’exemple 

d’abans, en la majoria de llars del nostre grup “coresponsable”, el repartiment del 

treball domèstic es continua fent de manera tradicional, com a la resta de grups. Per 

això individus de grups diferents poden compartir una mateixa característica social, 

però no el conjunt de les seves condicions de vida. Per exemple, dir que un grup té el 

nivell més alt d’ingressos no implica ni que a la resta de grups no hi hagi individus 

amb aquest mateix nivell d’ingressos, ni que tots els membres del grup comparteixin 

aquesta situació; pot haver-hi casos amb un nivell d’ingressos més baix. Els grups no es 

defineixen a partir d’una sola variable, sinó per la posició dels individus en el conjunt 

de les més de tres-centes variables15 emprades en l’anàlisi. I la posició d’un individu 

tampoc no depèn d’una sola variable, depèn també de totes elles. El que fa que cada 

individu estigui en un grup o un altre no és pas que les seves condicions de vida siguin 

idèntiques a les de la resta del grup, sinó que s’assemblin més a les d’aquest grup que 

no pas a les dels altres grups. 

Una vegada identificats els grups, el pas següent en l’anàlisi consisteix a estudiar-los 

des de la perspectiva de classe social. Per això, en el nostre procediment analític, el 

model teòric16 de classes té un paper diferent de l’habitual, perquè es converteix en una 

hipòtesi més que cal comprovar a partir dels resultats. Avui dia coexisteixen diferents 

corrents teòrics17 que adscriuen els individus a cada classe social segons la seva posició 

en el treball mercantil, i a partir d’aquesta classificació predeterminada es descriuen 

els grups. El procediment és el mateix en cada cas, el que canvia és com s’agrupen 

.......................................................................................................................................................................
15. Vegeu, a l’annex metodològic, les variables utilitzades en l’anàlisi en detall.

16. Vegeu, a l’annex metodològic, com s’ha construït l’indicador de classe social a partir de l’ocupació.

17. Vegeu les diferències entre neomarxistes, neoweberians i funcionalistes a Miguélez et al. (1997).
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les categories ocupacionals per formar les classes socials.18 Una vegada definides les 

categories de classe, s’analitzen les condicions de vida de cada una d’aquestes classes. 

En el nostre cas, el procediment es fa a la inversa. Sí que hem decidit a priori si un 

empleat de banca és de la classe treballadora o de la classe mitjana, però hem deixat 

que siguin les condicions de vida d’aquest individu recollides a la nostra enquesta les 

que el situïn finalment en una classe o en l’altra. És a dir en un grup de condicions de 

vida o un altre i, per tant, en una classe social que pot ser diferent de la que havíem 

pressuposat teòricament. Per això diem que el lligam entre ocupació i classe social és 

una hipòtesi més que s’ha de comprovar amb els resultats. 

En un model tancat, els habituals en la investigació, es pressuposa que el nexe entre 

classe social i posició de mercat és invariable per a tots els individus amb una mateixa 

categoria professional. Alhora, la relació entre ocupació i classe queda prefixada i per 

tant perdem en l’anàlisi la possibilitat de veure com afecten els canvis socials i la ma-

teixa evolució general de la societat en la posició de classe de les diferents categories 

ocupacionals. Actualment els empleats de banca tenen la mateixa posició de classe que 

fa deu anys? El canvi de condicions afecta tots els empleats de banca o només els més 

joves? Una dependenta comparteix posició de classe amb un treballador de fàbrica? 

Una treballadora de fàbrica i un treballador de fàbrica que comparteixen la mateixa 

categoria professional gaudeixen de les mateixes condicions de treball? I de classe? I 

així fins a un llarg etcètera. 

La metodologia que hem dissenyat ens permet superar alguna de les mancances dels 

procediments analítics habituals. La primera, el risc d’estar realitzant una anàlisi so-

cial amb categories que responen més a una situació del passat que no pas a la de la 

societat actual. La segona, la incertesa de posar juntes diverses categories que no tenen 

la mateixa posició de classe, atès que en tots els models analítics s’agrupen diverses 

categories ocupacionals en cada classe social. La tercera, obviar els mecanismes de 

gènere, d’edat o de lloc de naixement, que fan que a igual categoria ocupacional les 

condicions de treball dels individus siguin diferents. 

.......................................................................................................................................................................
18. Això té com a conseqüència diferències en el nombre de classes que defineix cada model teòric i en 

el nom que se’ls dóna (Sánchez, 1994).
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No podem acabar aquesta explicació del nostre disseny analític sense fer referència a la 

mostra i a la unitat d’anàlisi utilitzades. El PaD recull informació de tots els membres 

de la llar, però la mostra que nosaltres hem utilitzat en aquesta recerca ha estat la in-

tegrada pel que nosaltres hem denominat informants principals —persona de 16 anys 

o més responsable de la llar— i, en el cas que en tinguin, les seves parelles: un total de 

3.179 individus, que es corresponen amb 1.991 llars. La decisió de fer servir aquesta 

submostra d’individus ha estat el resultat de tenir en compte dues consideracions de 

naturalesa diferent. La primera, de posicionament teòric: pel que fa a les condicions 

de vida i a la posició social no és el mateix ser responsable d’una llar que no ser-ho. 

(No són comparables les condicions de vida d’un fill i d’un pare o una mare si el fill 

encara està vivint a la llar dels seus progenitors, atès que la posició social real d’aquest 

fill no es manifestarà fins que formi la seva pròpia llar.) La segona, de caràcter empíric: 

a les respostes del PaD la manca d’informació total o parcial19 és molt més nombrosa 

en els qüestionaris que no són de l’informant principal o de la seva parella. 

La nostra unitat d’anàlisi és l’individu però la informació que tenim sobre ell és tant 

individual com de llar. El PaD ens permet conèixer la realitat individual en el context 

de la llar, i així queda reflectit en la nostra recerca amb dades de les condicions de vida 

pròpies i de les condicions de vida familiars. Vivim en família i les característiques 

que tingui la família modifiquen les nostres oportunitats —tant positivament com 

negativa—, les nostres relacions i els nostres interessos, i no només les nostres possi-

bilitats de consum.20 Les dues realitats, la individual i la de la nostra llar, interactuen 

i influeixen l’una en l’altra; de fet, la interdependència familiar és clau per entendre 

la posició de cada individu en el mercat i, per tant, per entendre la seva posició soci-

al. Queda pendent, per a la recerca de les futures onades del Panel, aprofundir en la 

disjuntiva individu/llar reoberta pel pensament feminista21 en l’anàlisi de l’estructura 

.......................................................................................................................................................................
19. La realització de proxys —qüestionaris contestats per un altre membre de la llar que no és l’entrevis-

tat— s’ha produït bàsicament entre els fills i la resta de persones dependents de la parella principal. 

20. Alguns autors diuen que la família només s’ha de tenir en compte si analitzem les condicions de vida 

lligades al consum, perquè aquest és un acte bàsicament familiar (Burrows i Marsh, 1992).

21. Vegeu la polèmica desencadenada en l’àmbit de la sociologia anglosaxona entre H. Leiulfrud,  A. E. 

Woodward.  i  J. H. Goldthorpe a finals dels anys vuitanta, reflectida en diferents articles de les revistes 

Sociology i Acta Sociologica del 1988 (Leiulfrud i Woodward, 1988).
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social: la classe és individual o és familiar, i per tant compartida per tots els membres 

de la llar? Així com també queda pendent per a la recerca de la propera onada del 

PaD l’anàlisi de la classe social d’aquells membres de la llar que no són ni l’informant 

principal ni la parella de l’informant principal: bàsicament els fills majors de 16 anys 

no emancipats. 

Les classes socials a catalunya

Els resultats de la recerca duta a terme amb les dades del PaD plasmen amb gran niti-

desa la persistència de l’estructura de classes i la seva importància en l’explicació de les 

desigualtats.22 L’ocupació és l’element central que determina les nostres oportunitats 

socials. És cert, i ho veurem més endavant, que les classes socials és mostren amb seg-

mentacions internes, en les quals altres variables diferents de l’estructura social, com ara 

el sexe, l’edat, l’origen geogràfic i el lloc de residència, tenen un paper important. 

En l’anàlisi s’identifiquen tres grups centrals: la classe mitjana propietària (9%), la 

classe mitjana assalariada (41%) i la classe treballadora (50%) (Gràfic 1) Són tres grups 

socials històricament coneguts però que es presenten caracteritzats amb nous elements 

i amb contrastos diferents entre ells. No és nou parlar de cap d’aquestes tres classes, 

però potser cal fer un comentari sobre la classe mitjana propietària. Cal remarcar la 

seva persistència com a classe social amb entitat pròpia, perquè en la disciplina socio-

lògica se n’ha preconitzat de manera recurrent la desaparició.23 No és pas això el que 

diu l’anàlisi de la realitat de Catalunya, i tampoc no és el cas d’altres països europeus,24 

malgrat que sí que és cert que el pes relatiu que té com a grup és menor que el de les 

altres dues classes socials.

.......................................................................................................................................................................
22. Sumant-se als resultats d’altres investigacions d’estructura social que s’han produït en la mateixa línia. 

Vegeu Subirats, Sánchez i Domínguez (1992 i 2003)

23.  Des de la perspectiva teòrica del marxisme, aquesta és una classe social del mode de producció an-

terior a la industrialització i, per tant, és producte d’una realitat passada i amb tendència a desaparèixer 

amb l’evolució del capitalisme.

24. Vegeu Bechhofer i Elliot (1983).
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Aquesta no és, però, tota l’estructura social. El PaD ens ha permès desenvolupar una 

anàlisi molt acurada dels seus grups centrals, però no abastem els grups més extrems: 

els més rics i els més pobres si fem servir paràmetres de riquesa. Aquesta és una li-

mitació de la mostra utilitzada, que és habitual en les recerques empíriques, perquè 

aquests grups, per motius diferents, no tenen significació estadística en la mostra. 

El grup amb una posició social millor es defineix per una situació dominant en una 

o diverses àrees socials, la qual cosa proporciona, als individus que en formen part, 

poder i privilegis dels quals no gaudeix la resta dels seus conciutadans. Formen una 

elit de grans empresaris de tot tipus (indústria, comunicació...), de governants, d’alts 

càrrecs de l’Administració pública, etc., normalment amb lligams estrets entre ells que 

els permeten mantenir d’una generació a l’altra la seva posició i la de les seves famíli-

es. L’ocultació social d’aquesta situació privilegiada es confon moltes vegades amb la 

creença que la classe dominant ha desaparegut i que no és rellevant per a l’anàlisi de 

les desigualtats. De fet aquesta idea i la de viure en una societat de classe mitjana es 

retroalimenten l’una a l’altra, però cap de les dues no és certa. 

Gràfic 1. 
Les classes socials a Catalunya
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A l’altre extrem, el grup dels més desafavorits també es fa difús. L’enquesta té una mostra 

basada en les dades censals, això fa que totes aquelles persones en situació irregular 

i sense domicili fix no en formin part. De manera que, com veurem en els resultats, 

parlem de pobresa però no podem pas dir que l’abastem tota. La cara de la pobresa 

que mostrem és la d’aquella que està regularitzada, però n’hi ha molta que es mou en 

la marginalitat més absoluta i que, a més, és la que viu en situacions més extremes. 

La classe mitjana propietària, empresaris i autònoms, es caracteritza per la possessió 

dels mitjans de producció, és a dir treballen per compte propi i la seva feina envaeix la 

resta d’aspectes de la seva vida. Per exemple, són els que tenen la jornada laboral més 

llarga i tenen més problemes que cap altra classe social per combinar l’horari laboral 

i l’horari escolar dels fills, atès que la majoria són negocis familiars i hi treballen tots 

dos membres de la parella. Són una classe amb una situació patrimonial molt bona, 

encara que aquesta realitat conviu amb situacions de precarietat econòmica. Ideolò-

gicament es confirma que és un grup que considera, molt més que la resta, que l’èxit 

depèn d’un mateix. Políticament se situen més a la dreta que la resta de grups i, en 

l’eix de nacionalisme espanyol/català, s’identifiquen amb el catalanisme. Encara que 

en l’imaginari popular a aquest grup se’l consideri català i catalanista, les dades ens 

mostren que n’està canviant la composició. Una bona part del grup no és nascuda a 

Catalunya i fins i tot no és nascuda a la resta de l’Estat espanyol. 

La classe mitjana assalariada es caracteritza bàsicament per unes bones condicions de 

treball. La seva posició en el mercat laboral els proporciona un nivell d’ingressos alt i 

això els permet mantenir un nivell de despesa alt, una de les característiques del seu estil 

de vida. Un altre dels trets característics del grup és la importància del capital cultural, 

és la classe amb els nivells educatius més alts. L’educació ha estat el que els ha permès 

assolir la seva posició social i el coneixement continua sent un actiu important a les 

seves vides. En les llars d’aquesta classe social és habitual tenir i fer servir l’ordinador 

i internet. Ideològicament és un grup d’esquerra, més o menys moderada, però que 

considera que l’èxit depèn de l’actitud i el comportament individual de cadascú. 

La classe treballadora es caracteritza per les dificultats econòmiques, per la precarietat 

de l’habitatge i en general per situacions de pobresa i de privació de determinats béns 
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de consum: no menjar carn ni peix setmanalment, no comprar roba o sabates cada 

temporada o no canviar mobles ni electrodomèstics quan es fan malbé. És habitual que 

tinguin dificultats per arribar a fi de mes i per cobrir despeses bàsiques relacionades 

amb la salut i l’educació dels fills. Aquesta realitat econòmica està fortament lligada 

a les males condicions laborals dels ocupats i a la situació d’inactivitat laboral de la 

majoria del grup. 

Les diferències dins de cada classe social

Cap classe social no és homogènia internament, perquè podem distingir-hi capes i 

subgrups diferenciats resultat de la diversitat de condicions de vida dins d’una matei-

xa classe. En l’explicació social de la realitat sempre hi ha un punt de tensió analítica 

entre la singularitat específica de cada un dels casos i el seu nivell d’agregació. Aquest 

pas és necessari per explicar què passa a la vida de cadascú des de la perspectiva social, 

depassant allò que és merament individual. L’anàlisi ha de poder trobar aquest punt 

just d’equilibri que permeti explicar el nombre més gran de casuístiques diferents sense 

perdre el perfil de les estructures i els fenòmens socials identificats. En el nostre cas 

hem considerat que aquest punt d’equilibri s’assolia no només explicant quines son 

les classes socials sinó plasmant l’heterogeneïtat que hi ha dins de cadascuna. 

En l’anàlisi hem identificat vuit grups diferents: quatre que formen part de la classe 

treballadora i tres de la classe mitjana, i que ens descriuen diferències en les condicions 

de vida dins de cada classe social. Encara que hem tingut en compte les diferències dins 

de la classe mitjana propietària, aquestes diferències no s’han pogut plasmar en grups 

diferenciats perquè la mostra no ens ho ha permès. En el següent apartat explicarem 

com és cadascun d’aquests subgrups amb condicions de vida diferenciades dins de 

la classe mitjana assalariada i dins de la classe treballadora. També inclourem al final 

l’explicació amb el mateix detall, de la classe mitjana propietària, com si fos un grup 

més, per copsar millor les semblances i diferències de totes les posicions socials. 

El nombre de grups dins de cada classe és el resultat de la diferència en els perfils 

socials que hem trobat. El Dendograma 1 ens proporciona una aproximació gràfica 
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a les relacions estructurals que s’estableixen entre les tres classes i entre els segments 

o grups interns que formen cada classe social. El que il·lustra el dendograma és el 

pes i les distàncies de les tres classes socials i dels grups que s’han identificat en cada 

una d’elles, a partir de les semblances i diferències en les condicions, les actituds i els 

comportaments de cada un dels individus analitzats.

Dendograma 1.1

Semblances i diferències entre les classes socials de Catalunya

1. La línia horitzontal que parteix el dendograma ens indica la divisió en els vuit grups socials que es 

descriuen al llarg del document per caracteritzar les tres classes socials.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Malgrat que entre els vuit grups identificats les diferències en les condicions de vida 

també són importants, la lògica de classe és la que els relaciona entre ells i els diferencia 

d’altres grups, la que reafirma l’estructura caracteritzada per les tres classes socials: 

mitjana propietària, mitjana assalariada i treballadora. En el dendograma aquesta 

estructura es fa palesa en el nivell de les unions i en els vincles que s’estableixen entre 

els grups: quin grup és més semblant a quin altre grup i quina és la successió que es 

dóna de les diferents unions (nusos de l’arbre). El que en resulta és que els grups es 

relacionen a partir d’una lògica de classe, és a dir, que hi ha una clara divisió entre les 

condicions de vida de tots aquells grups que són de classe treballadora i les dels que 

són de classe mitjana. 

Gràfic 3.
Els grups de classe mitjana i classe treballadora
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Descripció de les classes a partir dels grups socials que les 
formen

Els grups socials que componen les classes es defineixen bàsicament a partir de les 

etapes del cicle vital dels membres que els componen, però d’una manera diferent en 

els grups de classe treballadora que en els grups de classe mitjana. A la classe treba-

lladora hi ha una divisió clara entre els vells i els que no ho són, malgrat que, en el 

grup que hem anomenat precari, uns i altres comparteixen les mateixes condicions 

de vida. Aquesta segmentació per edat no es reprodueix de la mateixa manera en els 

grups de la classe mitjana assalariada, malgrat que els grups que la formen també te-

nen mitjanes d’edat diferents. En el cas de la classe mitjana propietària, el percentatge 

que representa és tan petit que no ens permet diferenciar-hi subgrups, encara que es 

fa evident que hi ha una segmentació interna important entre els que gaudeixen de 

condicions econòmiques millors i els que no.

La classe treballadora i els seus grups

La classe treballadora no es presenta com un bloc uniforme. Hi trobem quatre grups 

diferenciats pel cicle vital, que marca les diferents etapes de relació amb el mercat 

laboral i amb la vida reproductiva de les persones. Dels quatre grups socials que la 

formen hi ha dos grups molt envellits, el III i el IV, en què la majoria dels membres estan 

jubilats, però amb situació econòmica i lloc de residència diferents. Dels altres dos, l’I 

i el II, hi ha un grup fortament marcat per l’etapa reproductiva dels seus integrants, 

i un altre grup, el primer que comentarem, en un clar procés de posicionament en el 

mercat laboral i en la societat. 

El grup I de la classe treballadora (9,71%)

Qui són?

Aquest grup està format bàsicament per persones que desenvolupen ocupacions ma-

nuals, tant del ram la indústria i dels serveis com de l’agricultura (54,5%), però també 

hi ha, encara que són més minoritaris, administratius i tècnics mitjans (19%). 
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És molt barceloní: una mica més de la meitat del grup viu a la ciutat de Barcelona i el 

83% a la província de Barcelona.

No és un grup homogeni, s’hi barregen dues realitats diferents, la dels joves i la dels 

més grans: el 33% del grup té menys de 35 anys i el 28% més de 64 anys. El nivell 

educatiu és divers, d’una banda hi ha nivells baixos, sense estudis o primaris, i de l’altra 

universitaris, sobretot entre els més joves.

Però és l’origen geogràfic el que fa més singular el grup. No és pas un grup d’immi-

grants, ni tots els immigrats són en aquest grup (54,5%), però hi ha un 12% de les 

llars en què tots els membres són nascuts fora de l’Estat espanyol (Gràfic 4). La xifra 

és més alta encara si observem la composició del nucli de la llar: hi ha un 21% de llars 

en què els dos membres de la parella són de fora de l’Estat. I l’última dada que situa 

la procedència de bona part del col·lectiu és que els pares del 30% dels entrevistats 

d’aquest grup viuen en un altre país. 

S’ha d’entendre, doncs, que la situació i el comportament lingüístic siguin molt diver-

sos: la llengua del 45% del grup és el català, la del 38% el castellà i la de l’11% altres 

llengües que no són ni el català ni el castellà. Però la llengua vehicular és el castellà: el 

grup en conjunt usa majoritàriament el castellà a la feina; amb els amics tant el castellà 

com altres llengües, i amb els veïns el català i altres llengües. Només fa servir el català 

sempre o majoritàriament el 36% del grup. 

En comparació amb la resta de grups amb un perfil d’edat activa hi ha pocs ocupats. 

La meitat del grup està inactiva i gairebé en la meitat de les llars estan inactius tots dos 

membres de la parella, bàsicament perquè estan jubilats, però un 7% dels integrants 

del grup no ha treballat mai. L’atur afecta el 8% dels individus del grup i el 9,5% de les 

llars: en el 4,5% de les llars els dos membres de la parella estan aturats i en el 5% de les 

llars només ho està un dels dos membres (Gràfic 5). Malgrat que la major part del grup 

no són pas aturats que busquen la seva primera feina, sí que hem de remarcar que el 

70% de la població de Catalunya en aquesta situació es concentra en aquest grup.



70 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 71

Gràfic 4.
Composició de les llars del grup I de la classe treballadora per origen geogràfic
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

En definitiva, el col·lectiu més gran d’aquest grup social de la classe treballadora malda 

per situar-se socialment i per això s’hi troben els immigrants i les capes més joves que 

busquen la seva primera feina o tot just la tenen. I comparteixen la seva realitat amb 

un col·lectiu de gent gran que no ha assolit una situació social estable, la qual cosa 

fa que, malgrat el salt generacional, alguns aspectes de les seves condicions de vida 

siguin igual de precàries. 
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Com viuen?

Així doncs, què és el que fa que formin un subgrup dins de la classe treballadora, a més 

del tipus d’ocupació en el mercat laboral? Bàsicament la situació respecte de l’habitatge, 

el paper que tenen en la xarxa familiar i l’estructura de la llar, que els situa en una posi-
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Gràfic 5. 
Situació de la parella respecte a l’activitat laboral, en llars del grup I de la classe 
treballadora 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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ció diferenciada de la dels altres grups de classe treballadora. Tot això unit a la situació 

econòmica marca profundament les condicions de vida d’aquest col·lectiu i dóna entitat 

pròpia a un grup que, a priori, sembla molt heterogeni. Vegem-ho en detall.

La primera dada a remarcar és que és un grup que viu de lloguer (97%) (Gràfic 6) en 

una societat en què això és poc habitual (15,7%). 

Gràfic 6. 
Règim de tinença de l’habitatge, en el grup I de la classe treballadora
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

No estan gaire contents amb l’habitatge on viuen: a gairebé la meitat del grup (47%) 

no li agrada el seu habitatge i l’11% dels habitatges té problemes greus: d’estructura, 

humitat, fred i mal aïllament o a causa d’instal·lacions d’aigua, gas o llum deficients. 
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Els habitatges d’aquest grup són els que tenen de mitjana menys metres quadrats (76 

m²), però és un dels grups que té el cost més alt d’habitatge (197 $ al mes). Malgrat que 

també hi ha una part important del grup —al voltant del 20%— a qui no agrada el barri 

i que considera que no és un bon lloc per pujar els fills, majoritàriament no canvien 

de barri perquè tenen la feina a prop, la família a prop o sempre hi han viscut. 

Un altre dels aspectes que més els singularitza és l’estructura de la llar (Gràfic 7). És 

el grup on hi ha menys llars amb parella: el 15% són llars unipersonals (amb un sol 

membre), el 7% són llars de més d’una persona però sense nucli, és a dir que no tenen 

estructura familiar, i el 10% són famílies monoparentals. A més, en el 70% de les llars 

no hi ha fills. Aquesta darrera és una característica que comparteixen amb els grups 

III i IV de la classe treballadora, els més envellits.

Tot això no vol dir que les llars del grup siguin petites en nombre de membres: la 

mitjana és de 2,7 membres per llar i cal dir que a la mostra només tenim tres llars en 

les quals convisquin nou persones i totes tres pertanyen a aquest grup. Alhora, les llars 

extenses també hi tenen un espai (6%) i les llars complexes hi representen el 3% (llars 

amb dos nuclis o més). Com acabem de dir, hi ha poques parelles en comparació amb 

la resta de grups: el 28% del grup són solters, el doble que en el conjunt de Catalunya, 

el 7% són separats o divorciats i el 9% vidus. Respecte de la família que no viu a la llar 

també s’ha de destacar que hi ha més casos que no pas en la resta de grups de persones 

que no tenen cap familiar a prop (el 19%, quatre punts per sobre de la mitjana), i que 

és menys habitual que en la resta de grups tenir familiars a prop directes (sanguinis) 

i indirectes (polítics) alhora. De fet, en general és un grup que es caracteritza per no 

tenir cura de ningú (74%), el percentatge més elevat de tots els grups. Encara que 

també hi ha un 9% de casos en què es té cura de nens aliens, segurament néts o, en 

llars d’immigrants, néts, nebots, amics, coresidents, etc.

La presència significativa de llars extenses i complexes en el grup fa que, quan pregun-

tem si a les llars hi ha dificultats per desenvolupar les activitats de la vida quotidiana 

amb normalitat i quins són els membres que en tenen, ens apareguin, a més dels mem-

bres de la parella, les mares dels dos membres de la parella, és a dir tant la mare com la 

sogra. O, en un aspecte molt diferent, que a l’hora d’ajudar els nens a fer els deures hi 
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tinguin una participació important altres membres de la família més enllà dels pares 

(36%), o també, a tenir cura dels nens mentre els pares treballen (23%). Així mateix 

en el repartiment del treball domèstic hi ha un 5% de les llars on és responsabilitat 

d’altres dones de la llar.

Gràfic 7. 
Tipologia de les llars del grup I de la classe treballadora

�����

����
��������

�����

��

����

�����

����
��

��

���

���

���

���

���

���

��
��
��
��
��
�

��
��
���
��
��
� �
���
�

��
��
���
��
�
���
��
�

�
��
� �
��
� �
�
�
���
��

��
��
��
� �
�
�
���
��

���� � ������ ������������ ������� �� ���������

�
��
��
��
� �
��
��
��

��
��
� �
��
��

��
��
���
��
�
���
��

��
��
���
� �
���
� �
���
��
�

�
��
� �
��
��
���
��
� �
���
��

��
� �
��
���
�
�
��

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Malgrat que és un grup tradicional en l’organització familiar i en el repartiment del 

treball, hi ha tot un seguit de trets que els acosten més al perfil de la classe mitjana 

assalariada que no pas al de la treballadora, segurament a causa del perfil més jove 

que presenta aquest grup i de les situacions de llar atípiques: el percentatge de llars 

on només realitza la feina la dona (18,4%) és més alt que el del conjunt de Catalunya 

(15,4%), però alhora és el més baix de tota la classe treballadora. És el grup on en 

menys llars se n’ocupa la dona amb l’ajut de l’home (només el 19,9%) o amb ajut de 

l’home i/o els fills (4,6%). Però, en canvi, en aquest grup hi ha el percentatge més alt 

de llars, dins d’aquesta classe, en què els dos membres de la parella comparteixen la 

Gràfic 8. 
Previsió, organització i coordinació del treball domèstic i familiar en el grup I 
de la classe treballadora

���� ����

�����

����
��

�����
�����

�����

����

��

��

���

���

���

���

���

���

���
�

���
� ��

� ���
�� �����

�

���
� ��

� ���
�� ����

���
�

���
� ��

� ���
�� �����

� � ����
�

���
����

�� ��
��

�
��

��
� � �

��
��

���
�

���
� ��

� ���
�� ����

���
�

����
��

���
���

���
�

���� � ������ ������������ ������� �� ���������

�����
�� ��

���
�

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.



76 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 77

feina (12,2%), i hi ha també un 8,5% de llars on qui fa majoritàriament la feina és 

l’home.25 (Gràfic 8) Respecte dels fills és el grup menys sexista ja que el més habitual 

a les llars és que col·laborin igual els fills que les filles (73,5%).

Com en tots els grups socials, qui s’ocupa més dels fills són les dones, tanmateix aquest 

és l’únic grup de la classe treballadora en què l’ajut del pare per fer els deures és força 

important (43%); però la col·laboració paterna no va més enllà d’això, atès que la 

presència del pare en altres àmbits és molt reduïda: reunions d’escola i responsabilitat 

en l’organització del dia a dia dels fills.

El tercer aspecte que els caracteritza fortament com a grup és la situació econòmica: el 

24% de les llars queden classificades com a llars pobres26 i el 22% com a llars privades.27 

La posició econòmica no és gaire bona però tampoc no és de les pitjors. De fet, si fem una 

gradació l’hem de qualificar com la tercera més dolenta de tots els grups, i ells mateixos 

qualifiquen aquest capítol de les seves vides amb una nota molt baixa: 5,8 sobre 10, que 

seria la nota més alta. La mitjana d’ingressos anuals bruts de la llar és de 14.030 $. I 

consideren que per arribar bé a fi de mes necessitarien 1.285 $ mensuals. El 44% de les 

llars arriba a fi de mes amb dificultats i el 17% amb molta dificultat (Gràfic 9).

Comprar els medicaments suposa un esforç econòmic considerable per al 22% del 

grup i les despeses de l’habitatge per al 21%, per tant no és estrany que el 12% de les 

llars hagi fet ús d’algun tipus de servei social. Alhora no sempre poden comprar el 

que volen, especialment roba. El tipus d’endeutament és en pagaments concrets: per 

exemple, el 5% de les llars s’ha endarrerit aquest any en el pagament del lloguer i el 

6% en el pagament de rebuts de gas, aigua, llum... Però la majoria de les llars no tenen 

.......................................................................................................................................................................
25. Malgrat que no és general, a diferència dels altres grups de la classe treballadora, hi ha un percentatge 

significatiu d’homes que considera que el treball domèstic és una càrrega.

26.  Es consideren pobres aquelles persones que conviuen en llars amb una renda equivalent disponible in-

ferior a un llindar de pobresa igual al 60% de la renda mediana. Vegeu la p. 131 del capítol 1, volum II.

27.  Es consideren privades aquelles persones que viuen en llars amb carències en una sèrie d’àmbits 

(vint-i-dos indicadors de mancances disponibles en el PaD) rellevants a l’hora d’estimar el seu nivell de 

vida. Vegeu el capítol 1, volum II d'aquesta publicació.
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crèdits amb els bancs (73%) i, en les llars que en tenen, l’endeutament és dels més 

baixos de tots els grups (1.285 $).

Malgrat aquesta situació econòmica precària, no deixen de ser responsables econòmics 

d’altres membres de la família de fora de la llar: el 24% dels entrevistats han deixat 

diners a algun familiar, el 5% a amics i el 2% a familiars i amics. I també sorprèn que 

declaren una de les mitjanes més altes de supervivència en cas de quedar-se sense 

ingressos (10 mesos). 

Certs aspectes de la seva situació laboral han marcat la seva situació econòmica: el 

42% dels entrevistats té un contracte temporal que només dura de 3 a 6 mesos (Gràfic 

10), en el 19% dels casos van començar a treballar sense contracte; el 93% dels aturats 

Gràfic 9. 
Grau de dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, en 
el grup I de la classe treballadora
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—la xifra més alta de tots els grups— no rep prestació d’atur. Pel que fa al sou, al 45% 

li han mantingut i al 4% li han abaixat. El 27% no treballa a jornada completa. 

El 8% dels entrevistats compagina més d’una feina, segurament per poder arribar a fi 

de mes. Segurament no ha ajudat a millorar la situació el fet que el 22,7% dels entre-

vistats —majoritàriament dones— ha reduït la seva jornada laboral per poder tenir 

cura dels fills i el 21,7% de les dones ha deixat la feina en tenir-los. No sabem per què 

han pres aquesta decisió, però és evident que les dificultats de conciliació de les dues 

realitats hi han tingut un pes important. En aquest grup hi ha força queixes sobre les 

dificultats que els suposa tenir cura dels fills a l’hora de millorar la seva situació laboral 

(35%); o en general les responsabilitats domèstiques (41%). 

Gràfic 10. 
Durada del contracte laboral dels ocupats del grup I de la classe treballadora
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Què pensen? Valors i imaginari social

El seu posicionament polític és majoritàriament d’esquerres, però està més polaritzat 

que altres grups en els dos extrems: un 39% d’esquerra i un 3% d’extrema esquerra; 

tot i que els de centre esquerra i els de centre són més nombrosos que els de centre 

dreta (12%) i dreta (11,7%); aquests dos últims percentatges són molt més elevats 

que en altres grups socials (Gràfic 11). La posició respecte del nacionalisme repeteix 

aquesta dualitat: malgrat que la resposta majoritària és “igual de català que espanyol”, 

els percentatges més elevats en comparació amb els altres grups són “més català que 

espanyol” (26%), “només català” (18%) i “només espanyol” (10%) (Gràfic 12). 

Gràfic 11. 
Posició en l’escala de tendència política del grup I de la classe treballadora
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També mostren certa inclinació, malgrat que no és la resposta majoritària, a considerar 

que el govern és responsable només dels ciutadans més desfavorits i que té l’obligació 

d’ajudar-los a solucionar els seus problemes. Però d’altra banda és significativa la res-

posta que és preferible pagar menys impostos i reduir una mica la quantitat i qualitat 

dels serveis públics i de les prestacions socials. 

El grup també està dividit en la valoració comparativa de la seva economia actual 

respecte de la que tenien l’any passat: un 22% diu que estan millor i un altre 22% 

diu que estan pitjor. El futur, però, el valoren positivament: el 40% pensa que la seva 

posició econòmica l’any vinent serà millor (encara que també hi ha un 41% que pensa 

que estaran igual).

Gràfic 12. 
Posició en l’escala català/espanyol del grup I de la classe treballadora
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També mostren opinions molt diverses sobre l’existència, la importància i les caracte-

rístiques de les desigualtats: el 43% pensa que l’èxit en la vida depèn de la posició social 

i el 7,6% pensa que no depèn d’un mateix. En canvi el 18% diu que tots tenim igualtat 

d’oportunitats i el 9% considera que no hi ha desigualtats socials. Alhora, el 69% del 

grup afirma que les desigualtats augmenten i el 22% que es mantenen (Gràfic 13). 

Gràfic 13. 
Percepció sobre l'augment, el manteniment o la disminució de les desigualtats 
socials en el grup I de la classe treballadora
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El que els agradaria tenir i no tenen gira al voltant de dos dels àmbits amb condicions 

més precàries de la seva vida: l’habitatge i el treball. El desig d’una part molt important 

del grup (35%) és millorar l‘habitatge, ja sigui arreglant-lo o canviant-lo per un de 

nou, i el 8,5% aconseguir una feina o millorar-la. En canvi hi ha una gran diversitat 
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en les preocupacions però també destaca que, malgrat la situació que hem descrit, el 

9,5% del grup afirma que no li preocupa res. 

El grup II de la classe treballadora (8,24%)
 

El 75% dels entrevistats del grup són treballadors manuals i el 16% són tècnics mitjans 

i administratius. Majoritàriament són treballadors de la indústria (43%) i treballadors 

de serveis (26%). En la indústria el percentatge més alt és el dels qualificats —el 33% 

de tot el grup tenen aquesta categoria professional— i en els serveis els no qualificats 

(15% del total del grup). Si analitzem les llars trobem que les de treballadors manuals 

són majoritàries (66%) i que hi ha un 15% de llars mixtes de treballadors manuals i 

treballadors no manuals (tècnics). 

Aquest també és, com l’anterior, un grup fortament arrelat a la província de Barcelona 

(86%), però menys envellit que la resta de grups de la classe treballadora: el 46% del 

grup té entre 35 i 49 anys. És un grup amb estudis primaris i secundaris: gairebé a 

parts iguals hi ha parelles en què tots dos tenen estudis primaris (20%), parelles en 

què tots dos tenen estudis secundaris (21%), parelles en què un té estudis primaris i 

l’altre secundaris (26,5%) i parelles en què un no té estudis i l’altre té estudis primaris 

o secundaris (18%). 

L’origen geogràfic del col·lectiu no és especialment significatiu —a la majoria de llars 

tots els membres són nascuts a Catalunya i gairebé a la meitat ho són tots dos mem-

bres de la parella (49%)—, tret del fet que hi ha un 28% de parelles mixtes, amb un 

membre nascut a Catalunya i l’altre a la resta de l’Estat espanyol. També hi ha un 7% 

de parelles nascudes fora d’Espanya. Malgrat que predominen els nascuts a Catalunya, 

majoritàriament la seva llengua és el castellà (62%) —el 61% ha fet l’entrevista en 

castellà—, i només es considera bilingüe l’11%. Els percentatges de llar són paral·lels 

als individuals: en el 63% de les llars sempre es parla en castellà i en el 12% castellà 

i català. Alhora, quan els demanem quina és la llengua que fan servir a les botigues, 

amb els amics, amb els veïns i a la feina la resposta majoritària també és el castellà, tot 

i que sobretot a la feina i amb els amics augmenta el percentatge dels que parlen tant 

en castellà com en català (20%). 
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Pel que fa al tipus de família cal remarcar especialment la presència de llars amb fills: el 

40% de les llars tenen dos fills i el 28% en tenen un. Tot i que en una de cada tres llars 

els fills tenen més de 16 anys, són característics d’aquest grup els fills petits d’entre 6 i 

16 anys (26%) i els fills menors de 6 anys (18%). Les llars monoparentals representen 

el 7,4% i hi ha un 13% de llars extenses. El 60% del grup són dones i també destaca 

el nombre de solters (21%) i divorciats (6%) en comparació amb altres grups socials. 

La xarxa familiar en aquest grup és important: el 50% té els pares a prop, el 40% els 

sogres, el 61% els germans i el 41% els cunyats.

Gràfic 14. 
Tipologia de les llars del grup II de la classe treballadora
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Com viuen?

El grup està fortament marcat per la seva situació econòmica, bàsicament perquè tenen 

dificultats per arribar a fi de mes, han de fer un esforç econòmic gran per l’habitatge, 

per l’escolarització dels fills i per altres despeses bàsiques. 

Potser cal començar per dir que aquest grup és el que reuneix un nombre més alt 

d’aturats (el 8%, i el 60% no cobra prestació d’atur) i de llars amb algun dels mem-

bres de la parella que forma el nucli de la llar aturats (15%): tots dos aturats (3%), 

un ocupat i l’altre aturat (9%) i un aturat i l’altre inactiu (3%). Però la problemàtica 

econòmica que presenta el grup no és només a causa de l’atur; tot el grup en conjunt 

té una situació difícil: el 44% de les llars arriba a final de mes amb molta dificultat i 

el 40% amb dificultats. Alhora, la nota mitjana del grup a la seva economia és només 

un 4,3, és a dir no li donen pas un aprovat.

Passem a analitzar objectivament quina és la situació, perquè no tenen precisament 

una de les mitjanes d’ingressos anuals de la llar més baixes (22.090 $) i, a més, deixen 

diners a familiars (18%) i amics (3%); tanmateix tenen una de les xifres de llars pobres 

(26%) i amb privació de béns de consum (56%) més altes. Sembla que el problema 

rau en què el nivell de despesa de la llar és molt alt, ho confirma la seva resposta als 

ingressos nets mensuals mínims per arribar a fi de mes, que dóna una mitjana força 

més alta (1.988 $) que la del conjunt de la classe treballadora i molt similar a la de 

la classe mitjana. Es priven de molts béns de consum, fins i tot béns necessaris —la 

meitat de les llars del grup ha de fer un esforç econòmic considerable per comprar els 

medicaments que els recepta el metge— i viuen al dia —no arriba a 2 mesos de mitjana 

el temps que diuen que podrien subsistir si es quedessin sense ingressos.

En què es gasten els diners del pressupost familiar? Per començar l’habitatge és un 

capítol de despesa molt carregós per a aquestes llars: per a la meitat de les llars les 

despeses de l’habitatge suposen un gran esforç econòmic. La mitjana d’aquest cost 

és de 304 $ al mes, un dels més alts de tots els grups. És un grup on és majoritari el 

nombre de propietaris de l’habitatge (74%), però també hi ha un 17% de lloguers i un 

8% d’habitatge cedit. El 53% de les llars té un préstec o una hipoteca sobre l’habitatge 
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i tant els propietaris com els llogaters s’han retardat en els pagaments respectius: el 

31% de les llars amb hipoteca i el 24% dels que estan de lloguer s’ha retardat aquest 

any en el pagament, però potser aquesta xifra seria més alta encara entre els llogaters 

si no fos perquè el 14% ha rebut ajut familiar per pagar els rebuts. 

Amb aquesta situació no es fa pas estrany que el 20% de les llars hagi fet ús dels serveis 

socials, bàsicament per temes relacionats amb l’habitatge, i que el 61% de les llars rebi 

algun tipus de pensió, subsidi o beca. El retard en els pagaments és més general encara: 

el 27% de les llars s’ha retardat en el pagament de rebuts d’aigua, gas, llum o telèfon i 

el 6% en el pagament de compres. Alhora també tenen altres préstecs, de fet és un dels 

Gràfic 15. 
Règim de tinença de l’habitatge, en el grup II de la classe treballadora
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grups més endeutat (el 66% de les llars) (Gràfic 16). Els caracteritza tenir més d’un 

préstec; i amb una quantitat molt alta de mitjana (13.761$).28 

Malgrat que hem vist el gran esforç que fan aquestes llars en l’habitatge, aquest és un 

tema que no només no tenen resolt per problemes de pagament. Tampoc no estan 

contents amb el seu habitatge. Al 61% dels entrevistats no li agrada l’habitatge on viu, 

però de tots aquells que volen canviar pràcticament ningú no ho pot fer per raons 

econòmiques (95%) (Gràfic 17). De fet el 27% del grup declara que no es pot permetre 

.......................................................................................................................................................................
28. Només la mitjana de la classe propietària és lleugerament més alta.

Gràfic 16. 
Nombre de préstecs del conjunt de la llar, en el grup II de la classe treballadora
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viure en una casa confortable. El 29% dels habitatges tenen deficiències greus: el 9% 

té problemes d’humitat, el 9% de fred pel mal aïllament, l’11% d’estructura i el 6% 

d’instal·lacions. En força més de la meitat de casos (63%) aquestes deficiències aconse-

llen un canvi d’habitatge. En menor mesura però amb la mateixa importància es dóna 

la circumstància que no els agrada el barri on viuen (46%), resposta preocupant atès 

que el 31% dels entrevistats considera que no és un bon barri per pujar els fills. 

Aturem-nos més en els fills, que són un factor que cal considerar en aquest grup. El 

repartiment de les tasques de la llar no és fàcil, perquè no ho és la conciliació, tant per 

Gràfic 17. 
Raó principal per la qual no canvien el lloc on viuen, en el grup II de la classe 
treballadora
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les condicions en què aquest grup realitza la seva feina en el mercat laboral com per 

les circumstàncies de les llars. 

A diferència del grup anterior el que caracteritza aquestes llars és el conflicte. És el 

grup social en què hi ha més conflicte amb la parella —continu (6,8%), sovint (11%), 

alguna vegada (24%)— i més conflicte amb els fills —és el grup que presenta la inten-

Gràfic 18. 
Satisfacció d'homes i dones amb l’aportació de la parella en les tasques domès-
tiques i familiars, en el grup II de la classe treballadora

����

����

��

����

�����

����

����

����

�����

�����

���

��

��

���

���

���

���

���

���

���� ��������� ��������� �� ��������� ��
������������

������������ ����
������������

�� ���������

���� ���� �� ������ ������������ ���� ���� �� ������ ������������

���� ������� �� ��������� ���� ������� �� ���������

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.



90 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 91

sitat més alta: contínuament (9,1%) i sovint (10,8%). Segurament per això, malgrat 
que com a la resta de grups els homes estan més contents que les dones amb la seva 
parella, el percentatge d’homes contents o molt contents amb la parella només és del 
34%. I les dones del grup tenen opinions una mica més polaritzades que la resta: unes 
estan molt contentes amb l’aportació de la parella a les tasques domèstiques (14%) i 
altres n’estan molt descontentes (12,4%).

No podem dir que sigui un grup en què hi hagi més casos que en els altres que consi-
deren que el treball domèstic és una càrrega, però sí que és cert que són característiques 
d’aquest grup les respostes “càrrega molt gran” i “carrega força gran”. Si ho analitzem 
segons el sexe veiem que a les llars es dibuixa una situació ben diferenciada per als 
homes i per a les dones: per al 40% dels homes del grup el treball domèstic i familiar 
no és cap càrrega i en canvi només hi ha un 9,4% de dones que responen de la mateixa 
manera. El 23% de les dones diuen que aquestes tasques els representen una càrrega 
molt gran o força gran.

És un grup tradicional, fortament caracteritzat pel fet que les dones realitzen el treball 
domèstic, sia soles (20,6%), amb ajut de l’home (33,7%) o amb l’ajut d’altres persones 
(7,5%). En el 77% de les llars només coordina, preveu i organitza el treball la dona i 
sembla que això es perpetua en les generacions futures: en el conjunt de Catalunya, en 
la majoria de llars col·laboren igual els fills que les filles, però en aquest grup col·laboren 
més les filles que els fills en el 44% de les llars. Però la situació és prou curiosa, ja que 
també hi ha un 10% de llars en què és l’home (6%) o altres dones de la llar (2%) qui 
preveu, organitza i coordina el treball domèstic i familiar. 

La presència dels progenitors en els temes escolars no és gaire gran, de fet la presència 
de les mares, encara que més gran, també és menor respecte a altres grups, però en 
canvi els pares prenen un gran protagonisme, el més alt de tots els grups (23%), en 
la responsabilització de l’organització del dia a dia dels fills. Potser perquè el 33% de 
les llars té problemes per combinar l’horari laboral i escolar dels fills —el percentatge 
més alt de tots els grups— i també perquè és problemàtic combinar l’horari laboral 
amb les tasques domèstiques i familiars (25%). La solució més adoptada per tenir cura 
dels fills mentre es treballa és l’escola (20%), però també hi ha un 8% de casos en què 
qui té cura dels fills és el pare i un 5% en què ho fan els avis. 
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És el grup on més entrevistats contesten que tenen dificultats per compaginar les res-

ponsabilitats domèstiques i familiars amb la vida laboral (55%): el 19% opina que tenir 

cura dels fills els dificulta molt millorar la seva situació familiar, malgrat que el 24% 

ha reduït la seva jornada laboral per tenir cura dels fills, el 14% ha ajornat l’entrada al 

món laboral i el 15% ha deixat la feina voluntàriament en tenir un fill. 

Tant la situació descrita de dificultats de compaginació horària com el desig d’oferir 

més possibilitats educatives als fills poden haver influït en què l’escola pública no sigui 

la tria majoritària: el 51% de les llars porta els fills —tots o algun— a l’escola privada, 

sia concertada o no. 

No acabaríem d’entendre bé la càrrega domèstica d’aquest grup i el fet que posin la 

nota més baixa (només un 4) de tots els grups socials al temps de lleure de què disposen 

si no tinguéssim en compte dos factors més. 

Gràfic 19. 
Persones de qui es té cura, en el grup II de la classe treballadora

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Comparteixen dos tipus de situacions: tenir cura de fills propis (46%) i tenir cura 

d’adults (11%): aquest és l’únic grup en què aquests dos conjunts són significatius 

alhora (Gràfic 19). Alhora, és el grup social en què és més habitual tenir més d’un 

adult a càrrec. Aquests adults viuen majoritàriament a la mateixa llar (49%). El 9% de 

les llars té algun membre amb dificultats per fer la seva vida quotidiana, però no són 

només avis, sinó també fills. El 30% dels entrevistats ha tingut cura d’una persona o 

persones hospitalitzades al llarg del darrer any.

No és estrany, doncs, que més de la meitat digui que la situació que viu a la llar els 

dificulta millorar la situació laboral, que el 16% hagi deixat la feina per les càrregues 

familiars i que el 43% dels aturats que busquen feina vulguin només mitja jornada.

Gràfic 20. 
Durada del contracte laboral dels ocupats del grup II de la classe treballadora
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Les condicions que els ofereix el mercat laboral tampoc no són les millors, al 10% 

de les dones que han tingut fills mentre treballaven o no els han renovat el contracte 

o han estat acomiadades. Només el 58% dels entrevistats d’aquest grup té contracte 

indefinit; la resta és de molt curta durada: el 20% d’1 a 3 mesos i el 29% de 3 a 6 me-

sos (Gràfic 20). I el 12% va començar a treballar sense contracte. A la meitat del grup 

li han mantingut el sou i al 8% li han abaixat. El 7% té una segona feina a més de la 

principal, segurament per poder arribar a fi de mes.

Què pensen? Valors i imaginari social

La vida del grup gira al voltant de les dificultats econòmiques i dels problemes a la llar, 

per això no és estrany que no posin gaire bona nota a la seva vida, ni a la seva feina, 

ni evidentment a la seva situació econòmica.

Gràfic 21. 
Percepció dels pares sobre com ho tindran els seus fills en aquesta vida respecte 
d'ells, en el grup II de la classe treballadora

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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El grup està dividit en la seva consideració de l’evolució econòmica de la llar respecte de 

l’any passat: el 22% pensa que aquest any estan millor i el 37% pensa que estan pitjor. 

En canvi, quan pensen en el futur són més optimistes que no pas pessimistes: el 48% 

diu que serà millor i només el 22% diu que serà pitjor. També mantenen l’optimisme 

respecte dels fills: una mica més de la meitat dels entrevistats pensa que els fills ho 

tindran millor que ells (malgrat que també hi ha un 30% que pensa el contrari) i que 

la seva classe social serà més alta.

És un grup majoritàriament d’esquerres (46%) i de centre (25%). Tenen molt clar que 

hi ha desigualtats socials (95%), que aquestes desigulatats augmenten (72%) i que l’èxit 

social no depèn d’un mateix: per al 45% és la posició social la que determina l’èxit. 

Però en canvi, tant consideren que el govern és el responsable només del benestar dels 

ciutadans més desfavorits i té l’obligació d’ajudar-los a solucionar els seus problemes, 

com que són els mateixos ciutadans els únics responsables del seu propi benestar i han 

de valdre’s sols per solucionar-los. 

 

Malgrat que gairebé la meitat del grup es considera tant català com espanyol, l’11% 

es defineix només com a espanyol i el 15% més espanyol que català. 

Els desitjos que expressen com a resposta a la nostra pregunta de “què li agradaria tenir 

i no té” estan estretament lligats als problemes quotidians que hem descrit —al 84% 

el que més li preocupa és ell mateix i la família—: el 39% vol millorar l’economia, el 

38% vol millorar l’habitatge, el 15% vol millorar la xarxa familiar i social, i el 10% vol 

millorar la feina o aconseguir-ne. 

El grup III de la classe treballadora (9,79%)

Qui són?

El 71% de les llars d’aquest grup són de classe treballadora, predominen les ocupacions 

manuals no qualificades, tant de la indústria (21%) com dels serveis (29%), i hi ha 

més dones en els serveis i més homes en la indústria. La gran majoria estan jubilats; 

en el 68% de les llars del grup els dos membres de la parella són inactius. Però també 
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en un 11% de les llars un dels dos membres de la parella està aturat i en el 4% ho 

estan tots dos. El 9% no ha treballat mai. De fet és un grup majoritàriament de dones 

(68%), sense estudis, amb una presència important de vídues (16,5%) i molt envellit; 

la meitat del grup té 65 anys o més (Gràfic 22). 

Gràfic 22. 
Composició del grup III de la classe treballadora, per edat
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

En el 62% de les llars no hi ha fills i la resta (33%) són llars amb fills més grans de 16 

anys. Una mica més de la meitat té els fills vivint a prop (56,6%) però també hi ha un 

21% de casos en què no es té cap familiar a prop. 

L’origen geogràfic del grup està fortament marcat per les onades migratòries de mitjan 

segle passat: el 64% del grup ha nascut a la resta d'Espanya, en el 56% de les llars tots 

dos membres del nucli hi han nascut i en una de cada tres llars (Gràfic 23) tots els 

membres de la llar hi han nascut.
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El 75% del grup parla en castellà tant a dins com a fora de casa (amics, veïns, botigues, 

desconeguts). Torna a ser un grup que resideix a la província de Barcelona (83%), 

majoritàriament en ciutats mitjanes i a la ciutat de Barcelona (per sobre de la mitjana 

poblacional). 

Gràfic 23. 
Composició de les llars del grup III de la classe treballadora, per origen geogrà-
fic
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Com viuen? Les seves condicions de vida

Amb dues dades n’hi ha ben bé prou per retre compte de la seva situació: tenen el 

percentatge més alt de llars pobres (62,%) i en el 87% de les llars hi ha privació d’algun 

tipus de bé de consum dels que es preguntava a l’enquesta.29 És un grup molt semblant 

a l’anterior (grup II de la classe treballadora), de fet semblen els mateixos però més 

envellits i amb un estil de vida diferent, potser són els seus progenitors. L’envelliment 

agreuja la situació econòmica i hi afegeix problemes de salut. Aquest és el grup amb 

la nota més negativa de tots els grups pel que fa a la pròpia vida (6,5).

 

És el grup amb pitjor situació econòmica; fins ara havíem vist dificultats per arribar a fi 

de mes, aquí podríem dir que ja no hi arriben i han de buscar empara en les institucions 

(28,5%), tot i que per a molts bona part de la seva situació s’agreuja perquè la seva font 

d’ingressos és precisament l’Administració pública i les pensions són molt minses: 15% 

de pensions de viduïtat, 24% de pensions d’invalidesa i 7% d’altres subsidis.

La situació, dins de la gravetat, no és encara pitjor gràcies que la norma de consum 

predominant en el seu estil de vida és la sobrietat: es priven de consumir la majoria de 

béns i intenten no endeutar-se. No tenen préstecs (el 70% de les llars, Gràfic 24) o bé, 

si en tenen, en tenen només un i la quantitat se situa en 4.232 $.30 Estan molt menys 

endeutats que la mitjana de Catalunya, però no disposen de recursos per afrontar que 

la llar deixi de rebre les seves fonts d’ingressos: 5 mesos de mitjana és el temps que 

podrien sobreviure, diuen, si fallessin els ingressos (Gràfic 25).

Per exemple és el grup que compra menys roba d’abric (60%) i sabates (55,4%) o roba 

nova cada temporada (75%) i el que menys va de vacances (72,5%); tampoc no canvien 

els mobles quan es fan malbé (73%). Sobretot fan una forta contenció de la despesa 

en roba per poder atendre altres capítols del seu pressupost: el percentatge es redueix 

força —roba d’abric (50%) i roba de temporada (56%)— si només tenim en compte 

.......................................................................................................................................................................
29. El 97% de les llars si només tenim en compte que no els consumeixen, deixant de banda les raons 

d’aquest no consum.

30. Aquesta xifra és la mitjana.
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Gràfic 24. 
Nombre de préstecs del conjunt de la llar, en el grup III de la classe treballadora

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Gràfic 25. 
Temps que es poden mantenir les despeses de la llar sense ingressos, en el grup 
III de la classe treballadora

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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aquells que no en compren perquè no s’ho poden permetre. Malgrat que intenten no 

gastar també estan endeutats: el 14% de les llars s’ha retardat en el pagament de rebuts 

d’aigua, gas llum, telèfon o impostos.

La situació econòmica d’aquest grup és molt dura: el 85% de les llars arriba a fi de mes 

amb dificultat o amb molta dificultat (Gràfic 26). Aquest grup té la mitjana d’ingressos 

bruts de la llar més baixa (9.270 $). Per exemple, malgrat la gratuïtat per a jubilats i 

pensionistes, encara hi ha un 32% del grup que declara haver de fer bastant d’esforç 

o molt d’esforç per pagar els medicaments que li recepta el metge.

 

La salut (Gràfic 27) és un aspecte important en la definició del grup tant perquè en 

general consideren que tenen mala salut (la nota és un 4,5), com perquè tenen el per-

Gràfic 26. 
Dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, en el grup III 
de la classe treballadora
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centatge més alt de llars amb membres que no poden desenvolupar amb normalitat 

les tasques de la vida quotidiana. 

En aquest grup qui s’ocupa del treball domèstic són les dones: és el grup social que 

té el percentatge més gran de llars en què només la dona realitza el treball domèstic 

(28%). I també el grup amb més llars en què el treball el fa la dona amb ajut d’altres 

dones (9%). Malgrat que el repartiment del treball domèstic no és pas motiu de con-

flicte en aquestes llars, és el grup on el treball domèstic és una càrrega més feixuga 

per a les dones, no pas per ideologia o manca de predisposició a realitzar-lo, sinó per 

condicions físiques deteriorades. Però, tot i així, el grup es caracteritza tant per tenir 

Gràfic 27. 
Percepció de l’estat de salut, en el grup III de la classe treballadora
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cura de nens aliens (15%), com d’adults (12%), encara que el percentatge de llars que 

no tenen cura de ningú és força alt (66%).

L’habitatge és un altre capítol precari en aquest grup social. El 38% diu que les despeses 

de l’habitatge suposen un esforç molt gran, malgrat que són el segon grup amb les 

despeses més baixes tant en el cost total de l’habitatge (100 $ de mitjana al mes), com 

en el cost del lloguer (141 $ de mitjana al mes) (Gràfic 28). 

També en el 35% dels casos els habitatges tenen deficiències greus, per ordre de més 

a menys freqüència: problemes estructurals, d’instal·lacions deficients d’aigua, gas 

Gràfic 28. 
Esforç econòmic per a les despeses totals de l’habitatge, en el grup III de la classe 
treballadora
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o llum, d’humitat i mal aïllament. Gairebé en la meitat d’aquests casos (42%) seria 

recomanable un canvi d’habitatge. Hi ha un 22% de llars en què l’habitatge és de llo-

guer i un 13% en què és de propietat però s’està pagant hipoteca. Entre els que estan 

en aquesta situació, tant pagament de lloguer com pagament d’hipoteca, pels volts 

del 20% també s’ha retardat en el darrer any en el pagament d’algun rebut. A un de 

cada quatre entrevistats no li agrada el barri on viu i gairebé a la meitat no li agrada 

l’habitatge que té. 

Què pensen? Valors i imaginari social

A aquest grup no li queda gaire lloc per a l’optimisme: el 40% pensa que aquest any 

els ha anat pitjor que l’any anterior i el 30% pensa que l’any vinent encara serà pitjor. 

Malgrat que consideren, en una mica més de la meitat dels casos, que no hi ha desigualtats 

socials, sí que consideren que el que ajuda a tenir èxit en la vida és la posició social (58,9%) 

Gràfic 29. 
Posició en l’escala de tendència política del grup III de la classe treballadora

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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i les aptituds físiques i l’aprenentatge (40%). Són majoritàriament d’esquerres, però n’hi 

ha menys casos que en altres grups i, en canvi, proporcionalment n’hi ha més de dretes 

(11%), de centre dreta (11%) i de centre (26%) (Gràfic 29). I es consideren més espanyols 

que no pas catalans: el 20% només espanyols, el 15% més espanyols que catalans.

Està clar que quan els demanes què els agradaria tenir i no tenen contesten millorar 

la qualitat de vida (37%) i millorar l’economia (37%) com a primeres opcions; els 

membres del grup que encara treballen també volen millorar la feina perquè pensen 

que és característic del grup treballar a casa, fer més d’una feina, fer “feinetes”..., és a 

dir, condicions de treball força precàries.

El grup IV de la classe treballadora (22%)

Són treballadors manuals (54%), bàsicament treballadors de la indústria qualificats 

(16%) i no qualificats (13%), però també empresaris sense assalariats (12%) i un 

Gràfic 30. 
Llengua dels l’entrevistats del grup IV de la classe treballadora

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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11% del grup no ha estat mai ocupat en el mercat laboral. Aquest és també un grup 

d’edat avançada —el 61% té 65 anys o més i el 31% de 50 a 64 anys—, i de fet el 90% 

del grup no treballa.

Aquest grup té una component menys castellana que el grup anterior però la presència 

dels vinguts de la resta de l’Estat és prou important: el 47% dels entrevistats ho són, 

i en el 23% de les llars, tots els membres ho són, en una tercera part (34%) hi han 

nascut tots dos membres de la parella nucli. També, a diferència del grup anterior, 

la llengua que hi predomina (51%) és la catalana (Gràfic 30). El 49% del grup parla 

sempre o majoritàriament en català —quan més canvien de llengua és amb els veïns 

i a la feina— i el 5% fa servir per igual el català i el castellà.

Una altra diferència important és que és un grup característic de les províncies de 

Girona, Lleida i Tarragona. En el cas de Lleida el 33% dels habitants pertanyen a aquest 

Gràfic 31. 
Composició del grup IV de la classe treballadora, per província de residència

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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grup, a Tarragona el 30% i a Girona el 25%. Això comporta que una quarta part dels 

entrevistats visqui en poblacions més petites de 10.000 habitants.

El nivell educatiu és una mica més alt que en el grup anterior; malgrat la similitud en 

l’edat hi ha força llars en què cap dels dos membres de la parella no té estudis (26%), 

però en la meitat de les llars o tots dos o un dels dos té estudis primaris.

El tipus de llar sí que reprodueix el perfil del grup anterior. La gran majoria de llars 

són llars sense fills (64,5%) i la resta són llars amb fills majors de 16 anys (34%). Hi ha 

un 7% de llars extenses. I el 60% té els fills vivint a prop. El 59% del grup són dones i 

el 14% vidus, de fet són vídues en la majoria dels casos.

Com viuen?

És el patrimoni econòmic d’aquest grup el que els distancia del grup anterior. Això sí, 

viuen de manera semblant, sense el neguit de la precarietat econòmica però amb el 

mateix principi d’austeritat en l’estil de vida. 

Els indicadors que fem servir per avaluar la posició econòmica de les llars sembla que 

en aquest grup donen resultats contradictoris; de fet, analitzats de manera aïllada, un 

a un, no ens donen una imatge correcta de la situació del grup. Per exemple si ens 

fixem en els ingressos la situació sembla precària: el 24,4% de les llars del grup són llars 

classificades com a pobres, la mitjana d’ingressos de la llar és de les més baixes (17.836 

$), malgrat que hi ha una distància important respecte a la xifra del grup anterior. 

En canvi la seva valoració subjectiva de la situació de la llar es més positiva que en 

qualsevol altre grup de la classe treballadora (Gràfic 32): arriben amb facilitat a final 

de mes (36%) i declaren la xifra més alta de qualsevol grup social en la capacitat de 

supervivència en cas de quedar-se sense ingressos a la llar, diuen que podrien subsistir 

més d’un any (16 mesos). 

El que passa és que els ingressos de la llar actualment no són gaire alts, a causa d’haver 

deixat el mercat laboral, o potser fins i tot no ho han estat mai, però aquestes llars han anat 

construint al llarg de les seves vides —la mitjana d’edat de convivència de la parella és de 
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quaranta anys— un patrimoni que ara els permet viure amb tranquil·litat. No tenen pas 

una mala situació econòmica tant perquè tenen propietats (la mitjana és de més d’una 

a banda de la casa on viuen: el 25% té una segona residència, el 7% un local comercial, 

el 29% un garatge o una plaça d’aparcament, el 16% propietats immobiliàries i el 20% 

un terreny agrari o forestal), com perquè tenen estalvis (60%), han pogut estalviar durat 

el darrer any (43%) i no estan endeutats: el 79% no té cap préstec.

El que sí que viuen és amb austeritat. No compren roba d’abric (42%), ni van de va-

cances (35%), ni es compren sabates noves una vegada l’any (34%), ni roba nova cada 

temporada (46%); però per exemple, només no es pot permetre comprar roba d’abric 

una vegada l’any el 12% de les llars. Això no vol dir que no necessitin força diners per 

Gràfic 32. 
Dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, en el grup 
IV de la classe treballadora
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a cobrir les despeses de la llar (1.285 $), però sí que els permet adduir com a motius 

per buscar feina que els agrada treballar o que han canviat les seves responsabilitats 

domèstiques i no pas l’omnipresent “perquè ho necessito” de la resta de grups de la 

classe treballadora (Gràfic 33). 

Gràfic 33. 
Motiu pel qual es voldria tenir una feina que permetés guanyar diners, en el 
grup IV de la classe treballadora
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

L’habitatge, que és en general un tema carregós per a l’economia de les llars, en aquest 

grup no és un capítol problemàtic: la mitjana de despeses de l’habitatge és la més 

petita de tots els grups (10,52%), els que estan de lloguer (només el 5%) tenen un 

lloguer molt baix 88,34; i només un 8% paga préstec o hipoteca per la rehabilitació o 

compra de l’habitatge. Estan satisfets amb el lloc on viuen i amb la casa on viuen, i no 

acostumen a tenir problemes d’habitatge.
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Igual que l’altre grup de classe treballadora vella, els caracteritza tenir cura dels néts 

(17%) i de persones grans o malaltes (11%), encara que majoritàriament no tenen cura 

de ningú (69%). El 7% de les llars té adults dependents a càrrec seu, en una mica més 

de la meitat dels casos (55%) convivint a la mateixa llar. Les persones amb dificultats 

són majoritàriament els homes o els pares d’un dels dos membres de la parella.

Però aquí acaben les coincidències. És el grup on el conflicte pel repartiment del treball 

domèstic i familiar és menys habitual, tant amb la parella (12%) com amb els altres 

membres de la llar (18%). Tant els homes com les dones d’aquest grup estan molt 

contents amb la parella, més homes però que dones, aquesta és una constant de tots els 

grups socials (Gràfic 34). I consideren majoritàriament que la parella no espera massa 

l’un de l’altre (80%) pel que fa al repartiment del treball domèstic i familiar.

Gràfic 34. 
Satisfacció amb l’aportació de la parella en les tasques domèstiques i familiars, 
en el grup IV de la classe treballadora
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També és el grup en què hi ha més casos que consideren que el treball domèstic no 

és una càrrega per a ells (50%). Malgrat que a la majoria de llars el treball el realitza 

la dona, en aquest grup trobem el percentatge més gran de dones que diu no és cap 

càrrega el treball domèstic (25,3%) (Gràfic 35). En el 22% de les llars el realitza la 

dona sola i en el 10% tots dos conjuntament. També hi ha un de llars 4% en què ho 

fa l’home amb ajut, i un 19% en què no ho fa ningú de la llar.
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Gràfic 35. 
Càrrega que suposa el treball domèstic i familiar per als homes i dones del grup 
IV de la classe treballadora
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Què pensen? Valors i imaginari social

Les condicions de vida que hem descrit fins aquí no semblen justificar que sigui un grup 

poc optimista amb el futur —la meitat pensa que la situació econòmica de la llar l’any 

vinent serà igual que aquest any, i un 18% considera que serà pitjor—, però el cert és 

que no hem de deixar de tenir present que la seva és una posició relativament fràgil en 

la mesura que no tenen recursos per mantenir-la. Fins i tot pot ser que no només no 

puguin augmentar el seu patrimoni sinó que se l’hagin de vendre per poder subsistir.

No podem pas dir, però, que no sigui un grup satisfet. Ho estan amb tots els aspectes 

de la seva vida, fins i tot amb la salut (7,2%) malgrat l’edat, i de mitjana posen un 

Gràfic 36. 
Posició en l’escala català/espanyol del grup IV de la classe treballadora
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notable alt (8) a la vida que tenen. El 28% del grup diu que no li falta res, encara que 

a un 30% també li agradaria millorar la qualitat de vida.

Tenen una clara consciència social: els preocupa el món i la societat (33%) i contesten 

més que el conjunt de la població que el govern només és responsable dels ciutadans 

més desfavorits (26%). Però, en canvi, consideren que el que ajuda a tenir èxit en la 

vida és l’actitud d’un mateix i el comportament de cadascú (46%) i les aptituds físiques 

i l’aprenentatge (40%).

Malgrat que políticament el posicionament d’esquerres és el majoritari, a diferència 

d’altres grups tenen més casos de posicionament al centre (33%), al centre dreta (12%) 

i a la dreta (5%) que el conjunt dels grups. Respecte del nacionalisme segueixen el 

perfil general, però estan una mica més polaritzats vers els extrems: el 9% del grup es 

defineix com a només espanyol i el 18% com a només català (Gràfic 36).

La classe mitjana assalariada i els seus grups 

Els grups interns de la classe mitjana assalariada responen a una segmentació per les 

diferents etapes de la trajectòria vital i per nivells de benestar, la qual cosa dóna com a 

resultat tres grups socials diferents. El grup I (14,53%) és un grup caracteritzat perquè 

s’està posicionant en el mercat laboral; són joves i fa poc que han format la seva llar, i 

tot just estan a l’inici de la seva carrera professional. El grup II (13,59%), en canvi, és un 

grup ja posicionat, amb els fills majoritàriament grans. Gaudeixen d’una bona posició 

malgrat que no estan exempts de dificultats econòmiques, però sobretot els defineix 

la manca de solidesa de la seva posició, que ells perceben i els fa ser molt pessimistes 

amb el futur. El grup III (12,95%) és clarament el grup amb millor situació econòmica 

de tots. A diferència del grup anterior, amb el qual comparteixen moltes situacions i 

algunes condicions de vida, la seva posició de classe és molt sòlida.
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El grup I de la classe mitjana assalariada (14,53%)

Qui són?

Els tècnics mitjans són el grup més nombrós (32%), seguit dels treballadors qualificats 

de la indústria (23%). Aquest és més el perfil dels homes; les dones són majoritàriament 

tècnics mitjans i treballadores dels serveis qualificades. Les llars d’aquest grup es repar-

teixen gairebé a parts iguals, pels volts del 30%, entre tots dos treballadors no manuals, 

parelles mixtes treballador no manual i treballador manual i tots dos treballadors ma-

nuals. El 59% dels entrevistats d’aquest grup són nascuts a Catalunya i el 58% de les 

parelles (nucli de la llar) també compleixen aquesta condició. La resta són parelles mixtes 

(28%) i també hi ha un 10% de parelles nascudes fora de l’Estat espanyol. Hem vist que 

són majoritàriament nascuts a Catalunya, però la seva llengua no és majoritàriament 

Gràfic 37. 
Composició del grup I de la classe mitjana assalariada, per edat
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el català: és el castellà en 50% dels casos, i el català i el castellà per igual en el 13% dels 

casos. De fet conviuen en aquest grup tres realitats lingüístiques diferents: uns que parlen 

majoritàriament en català en totes les situacions (amics, feina, llar, botigues), uns que 

ho fan en castellà i uns altres que usen per igual el castellà i el català.

Són joves: el 4% del grup té entre 16 i 24 anys, el 47% del grup té entre 25 i 34 anys i 

el 38% de 35 a 49 anys (Gràfic 37). 

La majoria, fa relativament poc que han començat la vida junts,31 la meitat de les llars 

no tenen fills, i a més els fills són majoritàriament petits: el 14% de les llars tenen fills 

de fins a 3 anys i el 5% té fills d’entre 3 i 6 anys. 

El nivell d’estudis que caracteritza el grup és el dels estudis secundaris i universita-

ris, però amb convivència amb altres nivells educatius: en el 24% de les llars els dos 

membres de la parella comparteixen estudis primaris i secundaris, en el 19% tots dos 

tenen estudis secundaris i en el 23% de les llars si més no un dels dos membres de la 

parella té estudis universitaris. 

És un grup barceloní (80%), és a dir, està més assentat a Barcelona que la resta de grups 

i té un percentatge elevat de solters (27%).

Com viuen?

Els principals trets que els cohesionen com a grup són la bona situació econòmica 

de què gaudeixen malgrat l’endeutament, i que l’habitatge —de compra recent i amb 

hipoteca— i l’escolarització dels fills són capítols de pes en les despeses de la llar, però 

en general no els suposen cap problema.

No són llars amb problemes econòmics: tenen un nivell d’ingressos alt (26.214 $), i 

només hi ha un 5% de llars pobres en aquest grup. El 79% de les llars no es priven de 

.......................................................................................................................................................................
31. La mitjana d’anys de convivència (10,59) és la més baixa de tots els grups socials.
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cap dels béns de consum sobre els que hem demanat informació (consum de carn i 

peix setmanal, compra de roba i sabates de temporada, canviar mobles i electrodo-

mèstics quan es fan malbé, anar de vacances i fer regals). Alhora, capítols de despeses 

com ara la compra de medicaments, l’escolarització dels fills i l’habitatge tampoc no 

els són majoritàriament carregosos, tot i que la mitjana del cost d’escolarització per fill 

és de 109 $ i la del cost de l’habitatge de 311 $.32 De fet el 37% de les llars arriba amb 

facilitat a fi de mes (Gràfic 38), malgrat que és un grup amb un nivell d’endeutament 

Gràfic 38. 
Dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, en el grup I 
de la classe mitjana assalariada
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
.......................................................................................................................................................................
32. El 48,6% del grup contesta que els costa bastant d’esforç fer front a les despeses totals de l’habitatge, 

però segueix sense ser característica del grup la resposta “molt d’esforç”.
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alt (8.980 $), més alt que el del grup II d’aquesta mateixa classe; tot i que aquest altre 

grup social disposa de més ingressos.

El 41% té un préstec personal i el 7% de les llars més d’un; el 65% de les llars paga 

hipoteca, la xifra més alta de tots els grups socials. No destaquen com altres grups de la 

classe mitjana pel seu patrimoni, possiblement perquè encara no han assentat la seva 

posició, però el 29% té o una plaça de pàrquing o un garatge en propietat. Sí que tenen 

estalvis (55%) i també una mica més de la meitat ha pogut estalviar al llarg d’aquest 

últim any (52%). Si es quedessin sense ingressos pensen que podrien mantenir-se amb 

normalitat 6 mesos de mitjana.

Aquesta bona situació econòmica està directament relacionada amb la feina. Feina a 

la qual posen força bona nota (7,25) segurament perquè les condicions de treball són 

Gràfic 39. 
Augment, manteniment o disminució del sou el darrer any, en el grup I de la 
classe mitjana assalariada
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bones: tenen una bona posició —un 4% directors o gerents i un 27% quadres intermit-

jos—, el 66% té un contracte indefinit, malgrat que també hi ha casos de contractació 

temporal, i al 63% li han apujat el sou aquest darrer any (Gràfic 39). Potser l’única 

pega que tenen és la jornada —s’acosta a les 40 hores setmanals, 36 hores de jornada 

oficial i 3 d’hores extres—, i es queixen que els queda poc temps per al lleure, amb prou 

feines posen un 6 a aquest aspecte de les seves vides. També baixa la seva satisfacció, 

encara que no tant, en valorar el temps que dediquen als fills (6,95). 

La conciliació de la vida laboral i familiar és difícil per a aquest grup; malgrat que en 

el 22% dels casos han reduït la jornada laboral per tenir cura dels fills, encara hi ha un 

34% que tenen problemes per combinar l’horari escolar i el laboral. En general, gairebé 

la meitat del grup té dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i la 

vida laboral, i en el 10% dels casos aquestes dificultats són moltes. 

L’atur no sembla que sigui un problema en aquest grup: hi ha un 6% de llars que tenen 

algun dels dos membres de la parella aturat (Gràfic 40), però gairebé no hi ha llars 

en què ho estiguin tots dos, situació que certament posaria en perill el seu benestar 

econòmic, i per això quan se’ls demana per quines raons busquen feina addueixen, 

més enllà dels motius econòmics, treballar del que s’ha estudiat (20%) o un canvi de 

responsabilitats familiars (11%). 

Sorprèn, pel nombre d’hipoteques i per com són de recents les compres (la mitjana 

se situa en l’any 1992) i també per la grandària (90 m²) i la inexistència de problemes 

greus en l’habitatge, que una mica més de la tercera part del grup estigui descontenta 

amb el seu habitatge. En menor mesura, però també de manera significativa, al 28% 

els desagrada el barri, i malgrat que la raó econòmica pesa en tots els grups, molts no 

canvien de lloc perquè tenen la família a prop: pares (65%), sogres (45%), germans 

(53%) i cunyats (40%).

En canvi estan molt satisfets amb l’educació escolar dels fills: només un 12% expressa 

descontentament. Encara que no és majoritària, mostren certa predilecció per l’escola 

privada (14%); ara bé, malgrat la seva bona situació econòmica, en el 23% dels casos 

també han descartat pel cost econòmic algun centre escolar que els agradava. 
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Gràfic 40. 
Situació de la parella respecte a l'activitat laboral, en les llars del grup I de la 
classe mitjana assalariada
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Els fills són un capítol important en la vida d’aquestes llars i malgrat que és la mare qui 

majoritàriament se n’ocupa, en aquest grup la participació dels pares és alta en compa-

ració amb el conjunt: el 26% dels pares va a reunions d’escola, l’11% es responsabilitza 

del dia a dia dels fills i el 68% els ajuda a fer els deures (la xifra més alta de tots els grups); 

aquest darrer percentatge és més alt que el de la participació de les mares (62%). Però 

això no vol pas dir que hi hagi una coresponsabilització de la cura dels fills entre els dos 

membres de la parella: en resposta a la pregunta “qui té cura dels seus fills mentre vostè 

treballa” en el 40% de les llars en té cura la mare, en el 26% els avis, l’escola en el 7%, 

una persona contractada en el 4% i els pares només en el 3% dels casos. 
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Aquesta mateixa tendència la trobem en el repartiment del treball domèstic i familiar. 

És el grup social en què hi ha menys llars on només se n’ocupi la dona: en el 30% de 

les llars ho fa la dona amb ajut de l’home i en el 17% dels casos tots dos comparteixen 

el treball (Gràfic 41) —en el 15% comparteixen també l’organització i la coordinació 

de les tasques—; aquest és el percentatge més alt de treball compartit de tots els grups 

socials. També s’ha de destacar que el 33% d’aquestes llars responen que el treball 

domèstic el fa algú de fora de la llar.

Gràfic 41.  
Previsió, organització i coordinació del treball domèstic i familiar, en el grup I de 
la classe mitjana assalariada
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Però continuen sent més les dones (23%) —dels homes només un 6%— les que diuen 

que el treball domèstic és una càrrega gran o molt gran. En canvi el que fa un gir de 180 

graus és la resposta sobre la satisfacció amb l’aportació de la parella; en els altres grups 
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sempre estan més contents els homes que les dones, però en aquest grup és a l’inrevés: 

només el 42% dels homes estan contents amb la seva parella, i de les dones el 46%. 

Això sí, el repartiment no està exempt de conflicte: està més estès que en altres grups 

socials, tot i que és de baixa intensitat: al 35% de les llars contesten que només es produeix 

conflicte alguna vegada amb la parella i amb els altres membres de la llar una mica més 

habitualment: en el 29% dels casos alguna vegada i sovint en el 14% de les llars.

Què pensen? Valors i imaginari social

Estan molt contents amb la seva progressió econòmica, gairebé la meitat opina que té 

millor posició que l’any anterior i encara n’hi ha una mica més que albiren un futur 

millor. Respecte dels fills també són optimistes i pensen que els anirà millor que a ells 

(46%), però en aquest cas hi ha una part important del grup (28%) que diu que els 

Gràfic 42. 
Percepció dels pares sobre com ho tindran els seus fills en aquesta vida respecte 
d'ells, en el grup I de la classe mitjana assalariada
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anirà pitjor (Gràfic 42). Gairebé la meitat del grup també opina que els fills tindran 

la seva mateixa classe social. 

Consideren que les desigualtats augmenten (71%) i un 23% diu que es mantenen, 

però no sembla que relacionin aquest fet amb dificultats en la seva progressió social, 

atès que els que pensen que l’èxit en la vida no depèn d’un mateix només són el 16%, 

i en canvi gairebé la meitat del grup (46%) relaciona l’èxit amb l’actitud i el compor-

tament propis de cadascú. 

En la mateixa línia el 18% considera que els ciutadans són els veritables responsables 

del seu propi benestar i tenen l’obligació de valdre’s per ells mateixos per solucionar 

els seus problemes. Encara que la resposta majoritària és que el govern és el respon-

sable del benestar de tots els ciutadans. Resposta més en sintonia amb la preferència 

ideològica que expressen: el 42% d’esquerra i el 29% de centre esquerra.

Respecte del nacionalisme trobem tres posicionaments diferents: el 13% se senten més 

espanyols que catalans, el 45% igual d’espanyols que catalans i el 28% més catalans 

que espanyols.

El que més els preocupa són ells mateixos i la família (72%) i en el 7% dels casos no els 

preocupa res. I hi ha força coses que ja tenen però que els agradaria millorar: l’habitatge 

(30%), la feina (12%), l’economia (23%) i la xarxa familiar i social (12%).

El grup II de la classe mitjana assalariada (13,59%)

Qui són?

Una quarta part del grup són treballadors qualificats de la indústria, el 24% treballadors 

dels serveis, el 17% tècnics mitjans i el 8% administratius. En el 45% de les llars tots 

dos membres de la parella són treballadors manuals i en el 23% són parelles mixtes 

de treballador manual i no manual. 

Hi predominen les llars amb parelles nascudes a la resta d’Espanya (28%) o parelles 
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mixtes de nascuts a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol (25%). El 60% del grup diu 

que la seva llengua és el castellà (Gràfic 43); parlen habitualment, per no dir sempre, 

en castellà, especialment amb el grup d’amics, amb els veïns i a la llar.

Gràfic 43. 
Llengua dels entrevistats del grup II de la classe mitjana assalariada
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

El nivell d’estudis és més baix que en el grup anterior. Tenen majoritàriament estu-

dis primaris i secundaris: en el 30% de les llars tots dos membres de la parella tenen 

estudis primaris, en el 17% tots dos secundaris, i una de cada quatre llars comparteix 

ambdós tipus d’estudis. Encara que la majoria del grup viu a Barcelona és característic 

d’aquest grup residir a Girona (11%) i a Tarragona (10%), que són les províncies que 

apareixen per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya.

Són menys joves que el grup I de la classe mitjana assalariada: la meitat del grup té 

entre 35 i 49 anys i el 28% entre de 50 a 64 anys. Això fa també que respecte del grup 

I canviï el perfil d’edat dels fills: la meitat de les llars tenen fills més grans de 16 anys 
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i les llars amb fills de 3 a 6 anys només són el 10,5% (Gràfic 44). A la majoria de llars 

(39%) només hi ha un fill. Hi ha més llars monoparentals que en el grup anterior (8%) 

i també més llars extenses (7%) i més llars amb més d’un nucli (3%). I, malgrat que 

tenen familiars a prop, en presenten el percentatge més baix de tots.

Gràfic 44. 
Tipologia de les llars amb fills del grup II de la classe mitjana assalariada
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Com viuen?

És un grup fortament marcat per la seva situació econòmica, especialment per la càrrega 

que els suposen diversos àmbits de despesa del pressupost familiar. Sembla que hagin 

anat millorant la seva posició amb temps, esforç i l’aprofitament d’una bona situació 

de mercat, però que els costi mantenir-la, i si les condicions canvien no podran con-

solidar-la. Una part del grup pensa que perilla la seva posició i així ho manifesta.
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Tenen la mitjana d’ingressos anuals bruts més baixa de la classe mitjana (21.656 $) i el 

47% de les llars arriba a fi de mes amb dificultat; un 11% de les llars del grup queden 

classificades com a pobres tenint en compte el nivell d’ingressos de les llars del conjunt 

de Catalunya. Per tant no fa estrany que la compra de medicaments, i especialment les 

despeses de l’habitatge (Gràfic 45) i les despeses escolars dels fills, suposin un esforç 

econòmic considerable per a aquestes llars. 

Gràfic 45. 
Esforç econòmic per les despeses totals de l’habitatge, en el grup II de la classe 
mitjana assalariada
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És un grup amb un patrimoni escàs —plaça de pàrquing o garatge (32%), terreny 

agrari o forestal (12%)—, i el 44% de les llars tenen algun tipus de privació en el 

consum de béns. El 9% de les llars reben ajut dels serveis socials. Alhora no tenen el 

mateix nivell d’endeutament que els altres grups socials de classe mitjana, l’eudeuta-
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ment és més baix que el de la resta de classe: el 37% paga hipoteca i al 38% de les llars 

tenen un préstec personal, amb una mitjana de cost de 6.780 $. Malgrat que porten 

majoritàriament els fills a l’escola pública (59%), el cost per fill és de 85 $ al mes i en 

el 20% dels casos han descartat un centre educatiu perquè aquest suposava per a la 

llar un cost massa elevat.

El capítol de l’habitatge és important a les seves vides, ja hem vist que és una despesa 

feixuga per a força llars d’aquest grup, tot i que no tenen un percentatge gaire alt 

d’hipoteques (37%). Al 38% dels enquestats no li agrada l’habitatge on viu, i una àm-

plia majoria dels que estan descontents no canvien de lloc perquè no ho poden pagar 

(77%), tanmateix un 10% no ho fa perquè té la feina a prop (Gràfic 46). En canvi no 

es queixen especialment del barri, només al 17,5% no li agrada, quan en el conjunt de 

Catalunya aquesta xifra és del 21%.

Gràfic 46. 
Raó principal per la qual no canvien de lloc on viuen, en el grup II de la classe 
mitjana assalariada
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Posen bona nota a la seva feina (7,33). El 77% té un contracte fix, porten de mitjana de 

17 anys a l’empresa i una mitjana de 7 anys en el mateix càrrec, un 29% com a quadres 

intermedis. Però només posen un 6 de nota a la quantitat de lleure de què disposen, 

potser perquè tenen de mitjana la jornada laboral oficial més llarga de tots els assala-

riats (38,5 hores setmanals). En canvi no fan gaires hores extres (no arriba a dues de 

mitjana setmanal), majoritàriament les cobren (53%) i en general no es veuen obligats 

a fer-les. És cert que un 22% d’aquest grup té contractes temporals, habitualment de 

6 mesos a 1 any i de més d’1 any de durada (Gràfic 47). I que hi ha un 7% de les llars 

on un dels dos membres de la parella està aturat,33 però en general tenen una posició 

.......................................................................................................................................................................
33. Malgrat que n’hi ha que diuen que han de treballar per necessitat o perquè s’ha de treballar, altres 

també contesten que busquen feina perquè els agrada treballar (25%) o perquè han canviat les seves 

responsabilitats domèstiques (11%).

Gràfic 47. 
Durada del contracte laboral dels ocupats del grup II de la classe mitjana as-
salariada

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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consolidada en el mercat. La nota discordant a la seva situació laboral la posa el salari: 

el sou en el 42% dels casos no ha pujat aquest darrer any (Gràfic 48), el percentatge més 

alt de tota la classe mitjana. Malgrat això, la majoria (el 67%) vol conservar jornada 

laboral i sou i un de cada quatre (25%) vol treballar més hores i cobrar més. 

El treball domèstic i familiar en aquest grup és un treball realitzat per les dones —en el 

78% de les llars són elles les qui preveuen, coordinen i organitzen el treball—, amb ajut 

dels homes i dels altres membres de la llar però no sense un cert conflicte en el reparti-

ment. No és habitual el treball compartit entre l’home i la dona. En el 15% de les llars el 

fa només la dona, en el 36% de les llars el fan les dones amb ajut de l’home i en el 27% 

les dones amb ajut de l’home i dels altres membres de la llar. El conflicte en el reparti-

Gràfic 48.  
Augment, manteniment o disminució del sou el darrer any, en el grup II de la 
classe mitjana assalariada
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ment amb la parella és menys habitual que en el grup anterior; el 43% dels homes estan 

contents amb l’aportació de la seva parella, i el 35% de les dones també. Tanmateix hi ha 

un 6% de dones que estan descontentes amb la parella. En canvi, el conflicte amb els fills 

és el més alt de tots els grups socials: a la meitat de les llars el conflicte és continu, o molt 

freqüent 19,2% dels casos i de tant en tant en el 27,4% dels casos. No hi ha pràcticament 

cap llar del grup sense discussions amb els fills per aquest tema. 

Gràfic 49. 
Conflicte amb membres de la llar tret de la parella pel repartiment del treball 
domèstic i familiar, en el grup II de la classe mitjana assalariada
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

En les dificultats de conciliació del treball i les responsabilitats domèstiques i familiars 

(39%) hi té un pes molt important el fet de tenir cura de persones grans o malaltes. 

Un 9% ha deixat la feina per tenir cura d’un familiar, un 8% ha ajornat la seva en-

trada en el món laboral, i un 5% ha reduït la jornada. Hi ha més casos de dificultats 

de conciliació de l’horari escolar amb les responsabilitats domèstiques (26%) que no 

pas amb l’horari laboral (23%), atès que en aquest grup no és habitual la presència a 
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la llar de fills petits i en canvi sí que ho és tenir cura de gent gran. Això no vol pas dir, 

però, que no hagin hagut de fer canvis en la seva vida laboral per atendre els fills (un 

18% ha reduït la jornada laboral). En altres casos s’ho combinen els dos membres de 

la parella, i els pares responsables del dia a dia dels fills són un 14%. També és impor-

tant, a l’hora d’ocupar-se dels fills mentre els pares treballen, la presència de la família 

extensa, majoritàriament avis o persones contractades. 

Què pensen? Valors i imaginari social

És l’únic grup de la classe mitjana que no valora positivament la seva evolució econò-

mica passada i futura (Gràfics 50 i 51). La resposta per a l’any vinent és majoritàriament 

(42%) igual (Gràfic 51). I la majoria de les seves preocupacions van en aquest sentit. 

El que més els agradaria és millorar l’economia (35%) i millorar la feina (18%). 

Gràfic 50. 
Posició econòmica actual de la llar respecte de l’any anterior, en el grup II de la 
classe mitjana assalariada
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Malgrat aquesta visió pessimista de la seva situació, el 25% pensa que les desigualtats 

es mantenen i l’11% que disminueixen. Responsabilitzen cadascú del seu èxit en la 

vida: pensen que l’èxit depèn de l’actitud i el comportament (46%) i de les aptituds 

físiques i l’aprenentatge (34%); només el 19% considera que no depèn d’un mateix. 

Tanmateix consideren que els ciutadans són els veritables responsables del seu propi 

benestar i tenen l’obligació de valdre’s per ells mateixos per solucionar els seus proble-

mes. Encara que la resposta majoritària, com en tots els grups socials, és que el govern 

és el responsable del benestar del conjunt dels ciutadans.

Si més no aquest tipus de plantejament és curiós atès que el seu posicionament po-

lític és d’esquerra (39%) i de centre esquerra (32%) majoritàriament. En el tema del 

nacionalisme, la meitat del grup es considera tant català com espanyol, i destaca un 

13% que només es considera espanyol (Gràfic 52). 

Gràfic 51. 
Percepció sobre la posició econòmica que es tindrà l’any següent respecte de 
l’actual, en el grup II de la classe mitjana assalariada
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Per acabar la seva descripció, una nota positiva: són més optimistes amb el futur dels 

seus fills que no pas amb el seu: el 53% diu que ho tindran millor que ells i el 45% que 

tindran una classe social més alta que la dels pares. 

El grup III de la classe mitjana assalariada (12,95%)

És la classe dels tècnics alts (31%) i dels directors gerents (7%), però també en formen 

part tècnics mitjans (38%). En el 62% de les llars del grup tots dos membres de la 

parella són treballadors no manuals. 

Gràfic 52. 
Posició en l’escala català/espanyol del grup II de la classe mitjana assalariada
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Els caracteritza un nivell d’estudis alt: en el 75% de casos almenys un dels membres 

de la parella té estudis universitaris (Gràfic 53).

Gràfic 53. 
Nivell màxim d’estudis del nucli de les llars del grup III de la classe mitjana as-
salariada
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És el grup més català en origen i en llengua. El 68% són nascuts a Catalunya i en el 

70% de les llars ho són tots dos membres de la parella. Han fet el nombre més petit 

(8%) d’entrevistes en castellà. Parlen sempre o majoritàriament en català a la feina; 

amb els veïns parlen una mica més en castellà i a les botigues parlen majoritàriament 



132 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 133

en català. Una part important del grup (28%) també usa habitualment altres llengües 

que no són ni el català ni el castellà. 

Tenen fills de totes les edats, les llars amb fills més grans de 16 anys són les majoritàries 

(43%) i les llars amb fills menors de 6 anys són un 18%. En el 30% de les llars només 

hi ha un fill. Com en la resta de grups acostumen a tenir familiars vivint a prop, però 

una de cada quatre llars no en té cap (és la xifra més alta de tots els grups socials). 

Viuen, comparativament, més fora de la província de Barcelona que altres grups (Gràfic 

54): a Girona (11%), a Lleida (6%) i a Tarragona (11%), però també hi ha un 25% del 

grup a la ciutat de Barcelona.

Gràfic 54. 
Composició del grup III de la classe mitjana assalariada, per província de resi-
dència
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Com viuen?

Aquest és el grup social que té una situació econòmica millor. La mitjana d’ingressos 

anuals bruts de les llars és de 41.336 $. És també el grup amb més capital educatiu i 
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amb plena disposició de les noves tecnologies del coneixement —el 83% de les llars té 

ordinador i connexió a internet—, i el que gaudeix de millors condicions de treball. 

Més de la meitat de les llars arriben a fi de mes amb facilitat (56%) (Gràfic 55) i no tenen 

especials problemes en despeses com l’habitatge, els medicaments o l’escolarització dels 

fills, malgrat que el nivell de despesa és força gran. En aquestes llars no hi ha privació en 

béns de consum (91%) i pensen que per arribar a fi de mes cal una mitjana de 2.393 $, 

la més alta de tots els grups socials. 

Gràfic 55. 
Dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, en el grup III 
de la classe mitjana assalariada

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Més de la meitat de les llars tenen una persona contractada per realitzar les tasques 

domèstiques (53%), una mitjana de 7 hores a la setmana. Paguen per l’habitatge men-

sualment 267 $ i per l’escolarització mensual de cada fill 134 $, el cost més alt de tots 

els grups, malgrat que els fills van majoritàriament a l’escola pública (57%); i no és 

una característica del grup haver descartat un centre educatiu que els agradés perquè 

no el podien pagar. 
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Sí que tenen préstecs personals, el 35% de les llars un i el 7,5% dos (Gràfic 56); i el 45% 

de les llars està pagant hipoteca. La capacitat d’endeutament és la més alta: la suma de 

la quantitat mitjana de tots els préstecs de la llar és de 12.750 $.

Gràfic 56. 
Nombre de préstecs del conjunt de la llar, en el grup III de la classe mitjana 
assalariada
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Tenen un bon patrimoni tant en estalvis com en propietats, però no arriben als nivells 

dels empresaris i autònoms. Gairebé la meitat té un garatge o plaça de pàrquing, el 23% 

una segona residència, el 18% una propietat immobiliària, el 13% un terreny agrari o 

forestal i el 7% un local comercial. El 73% de les llars tenen estalvis i el 64% ha pogut 

estalviar en el decurs d’aquest any i si les llars d’aquest grup es quedessin sense ingressos 

afirmen que podrien subsistir uns 15 mesos, una de les xifres més altes de tots els grups 

socials. A més, el 14% dels entrevistats ha deixat diners a familiars i el 3% a amics.
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Posen una de les notes més altes a la satisfacció amb la feina (7,48). La meitat del grup 

(51%) treballa en una empresa pública o participada de diner públic. El 42% són 

quadres intermitjos a l’empresa i el 8% directors o gerents. Hi ha molts funcionaris 

(32%)34 i les condicions de treball són bones. A tall d’exemple, al 66% del grup li han 

apujat el sou. No tot és positiu, la meitat del grup es veu obligat a fer hores extres i el 

79% que en fa no les cobra. Tenen una jornada laboral llarga, unes 37 hores setmanals 

i en fan de mitjana una mica més de 4 d’extres. El 9% té una altra feina a més de la 

feina principal. De fet, d’un dels aspectes de què estan menys satisfets en la seva vida 

és del temps que tenen per al lleure, només el qualifiquen amb un 5,9. 

La meitat dels entrevistats tenen problemes per compaginar la seva vida laboral amb 

les responsabilitats domèstiques: l’11% moltes dificultats i el 39% algunes o poques 

Gràfic 57. 
Temps que es poden mantenir les despeses de la llar sense ingressos, en el grup 
III de la classe mitjana assalariada
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.......................................................................................................................................................................
34. El 64% de tots els funcionaris de Catalunya pertanyen a aquest grup.
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El repartiment del treball domèstic i familiar no és un tema que origini gaires conflictes 

a la llar, tot i que n’hi ha, ni en nombre de llars ni en intensitat: amb la parella hi ha 

conflictes de tant en tant en el 24% de les llars i amb la resta de membres en el 30% de 

llars. És el grup amb menys llars on només la dona realitza el treball domèstic (6%). 

Tanmateix no han deixat d’ocupar-se’n, i no és estrany que el 20% de les dones digui 

que és una càrrega gran o molt gran, mentre que només ho diu el 8% dels homes. En 

la majoria de llars la feina l’organitza la dona (74%) i la fa la dona amb l’ajut de l’home 

(32%), o bé amb l’ajut de l’home i dels altres membres de la llar (22%). Només en el 

13% de les llars el treball domèstic és compartit. Si que hi ha una presència important 

del pare en la cura dels fills, si més no en els aspectes relacionats amb l’escola: el 37% 

Gràfic 58. 
Dificultats que suposa compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars 
amb la vida laboral per al grup III de la classe mitjana assalariada

dificultats (Grafic 58). Però no és un grup que es caracteritzi per haver deixat la seva 

feina o reduït la jornada laboral. 
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dels pares ajuda els fills a fer els deures, el 55% va a reunions d’escola i el 19% s’ocupa 

del dia a dia dels fills. 

Què pensen? Valors i Imaginari social

Ha quedat clar que tenen una bona posició econòmica, i no tenen motius per pensar 

que pugui trontollar. Respecte de l’any passat el 24% diu que la seva posició econòmica 

ha millorat, i en general consideren que la situació es mantindrà igual l’any vinent 

(54%). En canvi hi ha una nota de pessimisme en la consideració del futur dels fills: 

el 30% considera que ho tindran pitjor (Gràfic 59).

El 25% diu que no hi ha res que vulgui i no tingui, el 16% voldria millorar la xarxa 

familiar i social, i el 9% voldria millorar la feina. El que més els preocupa és el món i 

la societat (35%), tot i que a un 8% no li preocupa res. 

Gràfic 59. 
Percepció dels pares sobre com ho tindran els seus fills en aquesta vida respecte 
d'ells, en el grup III de la classe mitjana assalariada
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És el grup que és més unànime en la seva opinió sobre les desigualtats, el 81% considera 

que augmenten; però malgrat això majoritàriament consideren que l’èxit depèn d’un 

mateix, de l’actitud i el comportament propis de cadascú (59%).També contesten més 

generalment que altres grups que el govern és el responsable del benestar de tots els 

seus ciutadans i que si es vol tenir més i millors serveis públics i prestacions socials 

(sanitat, educació, pensions...) cal que augmentin els impostos. 

Són majoritàriament d’esquerres: el 45% d’esquerra i el 35% de centre esquerra, i són 

també els que mostren una consciència nacional més clarament catalana: el 40% es 

considera més català que espanyol i el 33% només català (Gràfic 60). 

Gràfic 60. 
Posició en l’escala català/espanyol del grup III de la classe mitjana assalariada
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La classe mitjana propietària (9,18%)

Els empresaris i autònoms conformen aquest grup. El primer element a considerar és 

el posicionament diferenciat respecte a les altres dues classes, malgrat que la distància 

que s’estableix amb la classe mitjana assalariada és menor que la que es produeix amb 

la treballadora. La relació diferent que tenen amb els mitjans de producció —són 

propietaris i treballen per compte propi— els cohesiona com a grup davant de les 

altres dues classes socials.

El segon element a considerar és la diversitat de situacions dins del grup. En aquesta 

classe hi coexisteixen condicions de vida diferents, que no hem pogut reflectir en grups 

separats per qüestions de volum de mostra; recordem que el conjunt de la classe no 

arriba al 10% de la població. 

Aquest és el grup dels que treballen per compte propi. El 85% dels empresaris i au-

tònoms amb assalariats formen part d’aquest grup i, una mica més de la meitat dels 

Gràfic 61. 
Tipologia de les llars amb fills de la classe mitjana propietària

����

����

������

����

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���

����� ������
�� � ����

����� ������
�� � ����

����� ������
�� �� ����

����� ������
�� �� ����

����� �����
� ������

������ ������� ����������� ������� �� ���������

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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empresaris i autònoms sense assalariats. El 45% són llars d’empresaris amb assalari-

ats, el 24% de classe mitjana propietària i treballadors no manuals, i el 18% de classe 

mitjana propietària i treballadors manuals. 

Aproximadament la meitat de les llars són llars amb fills: la majoria (39%) amb fills 

més grans de 16 anys i un 13,5% amb fills menors de 6 anys (6,5% menors de 3 anys 

i 7% menors de 6 anys) (Gràfic 61). Hi ha un 10% de llars monoparentals i un 8% 

de llars extenses.

El nivell d’estudis és força divers: en el 22% de les llars tots dos membres de la parella 

tenen estudis primaris, en el 17% un els té primaris i l’altre secundaris i en el 14% 

tots dos universitaris. De fet, en el 23% de les llars si més no un dels dos membres de 

la parella té estudis universitaris.

Gràfic 62. 
Composició de les llars de la classe mitjana propietària, per origen geogràfic
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És característic del grup viure a Girona (10%) i a Lleida (11%) —especialment en 

pobles de menys de 10.000 habitants—, però també a la ciutat de Barcelona. 

És un grup amb un origen majoritàriament català: pel que fa als individus, el 61% és 

nascut a Catalunya (Gràfic 62); i, pel que fa al nucli de les llars, en el 59% dels casos 

són nascuts a Catalunya tots dos membres de la parella. Però és un grup on també 

tenen cabuda altres orígens geogràfics, tant de la resta de l’Estat com de fora: hi ha un 

9% de parelles nascudes fora d’Espanya i un 6% de parelles mixtes nascudes l’un a 

Catalunya i l’altre en un altre país. El 53% diu que la seva llengua és el català i el 12% 

és bilingüe català/castellà. De fet acostumen a usar més el català (43%), però l’ús del 

català perd terreny a la feina en favor del bilingüisme. 

Com viuen? 

El que els defineix i singularitza més és que la vida personal i la feina formen un continu 

indestriable. De manera que la influència de la feina en la vida familiar li confereix uns 

trets diferents dels de la resta de grups. Per posar un exemple, quan demanem quina ha 

estat la despesa més gran de la llar, apareixen despeses de l’empresa i no pas despeses 

personals, com en els altres grups. La seva feina té un caràcter diferent a la feina assalariada 

perquè no només és feina, és el negoci i és la seva vida, més encara quan qui omple de 

contingut aquesta classe són treballadors per compte propi sense assalariats i empresaris 

amb pocs treballadors (41%), i no pas els grans empresaris de la societat catalana.35 El 

61% són propietaris únics del negoci i el 35% en són copropietaris. Només en el 19% dels 

casos l’empresa és heretada i en el 16% dels casos treballen en el seu domicili particular. 

Un 17% fan en realitat de treballadors per a una altra empresa. 

Un segon aspecte a considerar és que és un grup internament dividit per la situació 

econòmica. D’una banda són el segon grup en la mitjana d’ingressos anuals de la llar, 

31.555 $, i els primers en nombre de propietats: el 20% té un local comercial, el 8% un 

.......................................................................................................................................................................
35. Hem de tenir molt present que qualsevol estudi d’estructura social amb una base mostral com la 

nostra té limitacions a l’hora de donar informació sobre els grups extrems de l’estructura social, atès que 

queden subrepresentats i sense significació estadística.
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local industrial, el 33% un garatge o plaça de pàrquing, el 19% una propietat immobi-

liària i el 21% un terreny agrari o forestal. Una mica més de la meitat té estalvis i el 41% 

va poder estalviar l’any 2001-2002, i si es quedessin sense ingressos pensen que podrien 

subsistir de mitjana 10 mesos. El 37% de les llars no té cap problema per arribar a fi de 

mes, malgrat que el seu nivell de despesa és alt: el 32% de les llars té una persona que fa 

el treball domèstic, és l’únic grup social en el qual és significatiu que aquesta persona 

tingui contracte; gasten 115 $ de mitjana per l’escolarització de cada fill —el 45% de 

les llars del grup porta els fills a l’escola privada, sigui concertada o no—; la despesa en 

habitatge també és alta: 231 $. La suma de la quantitat dels préstecs de la llar és la més 

alta de tots els grups (14.614 $): té hipoteca un 37%, un préstec personal el 41% i dos el 

9% del grup; i no es priven de cap bé de consum en el 72% de les llars. A més han deixat 

diners a familiars (14%) i a amics (3%) al llarg del darrer any.

Gràfic 63. 
Dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, en la classe 
mitjana propietària
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

De l’altra banda, hi ha un 7% de llars considerades pobres i un 11% de les llars es 

priva d’algun bé de consum i el 10% de dos. Un 3,6% de les llars s’han retardat en el 

pagament del lloguer i un 2% en la hipoteca. També hi ha un 19% de llars en què les 
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despeses de l’habitatge suposen molt d’esforç econòmic i un 9% que han rebut ajut 

familiar per al pagament del lloguer. De fet el 36% de les llars del grup declaren que 

arriben amb dificultat o molta dificultat a fi de mes.

Són majoritàriament propietaris de l’habitatge on viuen, però en menor proporció 

que la classe mitjana assalariada: el 83% tenen l’habitatge en propietat, el 12% estan de 

lloguer i el 4% estan en habitatges cedits. Al 37% del grup no els agrada el seu habitatge 

i no canvien de casa bàsicament perquè no ho poden pagar (78%), però també perquè 

tenen la feina a prop (7%) o la família a prop (5%). Respecte del barri, malgrat que 

estan en general contents amb el lloc on viuen, tenen un percentatge d’insatisfacció 

(19%) molt proper a la mitjana (21%).

L’organització familiar és més tradicional que en la classe mitjana assalariada. Ma-

joritàriament fan la feina de la llar les dones. S’ocupa de la llar només la dona en el 

17% dels casos, la dona amb ajut de l’home en el 22% i la dona amb l’ajut de l’home 

i els altres membres de la llar en el 14%. És el grup social que més problemes té per 

combinar l’horari laboral i l’horari escolar dels fills, tot i que el 25% ha reduït la seva 

jornada per poder-ne tenir cura i que tenen ajuda d’altres familiars i de personal con-

tractat. En general tenen força problemes (37%) per compaginar les responsabilitats 

domèstiques i la vida laboral. Cal dir que són els que tenen una jornada laboral més 

llarga: 40,6 hores setmanals, més 3,5 hores extres de mitjana a la setmana. De fet estan 

molt contents amb la seva feina i li posen una bona nota (7,68), però ho estan menys 

amb el temps de lleure de què disposen (5,4).

Què pensen? Valors i imaginari social

És un grup que malgrat estar només mitjanament satisfet amb la seva situació econòmica 

—li posen una nota de 6,5—, són positius amb la seva trajectòria: el 27% considera que 

els ha anat millor aquest any que l’any passat (Gràfic 64) i encara són més optimistes per 

al futur, gairebé la meitat del grup considera que els anirà millor (44%).

Són del parer que el que ajuda a tenir èxit en la vida és l’actitud i el comportament 

(53,5%) i mostren una tendència més gran que en altres grups (16%) a considerar 



144 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 145

que tots tenim les mateixes oportunitats.36 I que els ciutadans són els veritablement 

responsables del seu propi benestar i tenen l’obligació de valdre’s per si mateixos per 

a solucionar els seus problemes (24%).37

El que més els agradaria seria millorar l’habitatge (28,5%), l’economia (28%) i la 

xarxa familiar i social (12,55%), però també hi ha un 20% que diu que no hi ha res 

Gràfic 64. 
Posició econòmica actual de les llars de classe mitjana propietària respecte de 
l’any anterior
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.......................................................................................................................................................................
36. Només és significativa aquesta resposta per al grup de classe mitjana propietària i per al grup I de la 

classe treballadora que encara té un percentatge més alt: el 18% considera que tots tenim les mateixes 

oportunitats.

37. És el grup amb el percentatge més alt en aquesta resposta.
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que vulgui i no tingui. I a una bona part del grup (31%) el que més li preocupa és el 

món i la societat. 

No és l’opció ideològica més nombrosa, però sí que els caracteritza ser de centre (30%) 

i de centre dreta (14%). Respecte de l’opció nacionalista el 29% se sent més català que 

espanyol i el 19% només català, però el posicionament majoritari (38%) és que se sent 

tan català com espanyol (Gràfic 65).

Gràfic 65. 
Posició en l’escala català/espanyol de la classe mitjana propietària

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Estructura i trajectòria: l’evolució de l’estructura 
social

Fins aquí la pervivència de les classes socials —mitjana propietària, mitjana assalariada i 

treballadora— ens ha permès mostrar la continuïtat de l’estructura de classes. Alhora, la 
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descripció de la formació de les classes i de les seves condicions de vida ens proporciona 

les claus dels canvis ocasionats amb l’evolució social i ens permet albirar l’aparició de 

fenòmens nous, dels quals caldrà observar-ne l’evolució en recerques futures. 

Són diversos els canvis en l’estructura, tant pel que fa a la definició dels grups socials 

com pel que fa a les característiques de cada grup i a les diferències amb la resta. 

En primer lloc cal esmentar les diferències observades entre el model teòric de classe 

i l’adscripció final de classe dels individus segons la seva ocupació. Aquest és un tema 

central atès que s’observen canvis importants en alguns grups d’ocupacions que posen 

un interrogant a la consideració tradicional de les classes.

En segon lloc cal esmentar la relació que s’estableix entre les classes socials i la resta 

de variables de l’estructura social que s’han analitzat: el sexe, l’edat, l’origen geogràfic 

i el lloc de residència. En els nostres resultats es posa en evidència com és la interre-

lació entre totes les variables la que ens permet una anàlisi més acurada del perquè es 

produeixen i quins efectes tenen les desigualtats socials.

En tercer lloc, aporta molta riquesa als resultats rellegir la descripció de les classes a 

partir de les semblances i diferències que s’observen entre elles, des de la perspectiva 

d’aquells comportaments de classe social del passat que han deixat de ser-ho i els 

nous comportaments que han aparegut. La descripció de les classes i especialment 

dels grups que les formen posa de manifest que els estils de vida cada vegada s’assem-

blen més, tot i les diferències per sexe i edat que es donen en cada classe social. Però 

això no vol pas dir que les desigualtats entre classes hagin deixat de ser importants; al 

contrari, caldrà que comprovem amb les noves dades del PaD si aquestes desigualtats 

no només es mantenen sinó que tendeixen a créixer. La desigualtat de benestar social, 

especialment pel que fa al nivell de riquesa, però també respecte a altres béns socials, 

continua sent una característica fonamental que separa les condicions de vida de les 

dues classes mitjanes de les de la classe treballadora. 
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La situació de treball mercantil i la posició de classe

El primer element que cal considerar és l’evolució que estan experimentant diferents 

tipus d’ocupacions i categories professionals i els efectes que això té en la seva posició 

Gràfic 66. 
Relació entre categoria socioprofessional i classes socials
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tradicional de classe. Les transformacions en el mercat, en les situacions i en les con-

dicions de treball estan provocant aquests canvis.

Els tècnics alts mantenen com a grup ocupacional la situació més privilegiada; se 

situen, clarament, en una posició de classe mitjana, especialment a la capa més alta, i 

en molts pocs casos pateixen un procés de desclassament amb la jubilació.

El grup dels directors i gerents es comporta de manera més heterogènia. És una categoria 

ocupacional menys formalitzada que l’anterior (pel que fa a titulació), especialment 

a la petita i mitjana empresa, i això provoca que la situació no sigui la mateixa per 

a tots els que comparteixen aquesta categoria. És evident que n’hi ha una part que 

gaudeix d’una posició privilegiada de mercat, però alhora veiem en el Gràfic 66 com 

sota aquesta etiqueta s’hi barregen realitats molt diferents. 

Dels tècnics mitjans i administratius també són remarcables les diferències internes. 

És una categoria ocupacional que amaga situacions força diverses i per això els trobem 

repartits entre gairebé tots els grups de classe social. Però segueixen mantenint com a 

grup un estatus de classe mitjana; tot i que es comencen a observar els efectes d’una 

certa proletarització de les seves condicions: el 17% dels administratius se situen dins 

la classe treballadora activa (grup II de la classe treballadora), així com un 13% dels 

tècnics mitjans; mentre que el 25% dels administratius i l’11 % dels tècnics mitjans 

se situen en els dos grups de classe treballadora inactiva (grups III i IV de la classe 

treballadora) (Gràfic 66). Si més no així ho mostren les seves condicions de vida en 

la nostra anàlisi. 

Alhora, de manera indirecta, l’estatus de la seva categoria ocupacional també ha afec-

tat la situació de mercat d’una part important dels treballadors manuals qualificats. 

Sembla com si s’estiguessin diluint les diferències entre els treballadors no manuals 

(tècnics) i els manuals (treballadors de la indústria i dels serveis) qualificats, en la 

mateixa mesura que el contingut i els processos de realització del treball de tots dos 

grups han anat convergint. Aquest procés d’homogeneïtzació només es produeix en-

tre les capes més baixes del que tradicionalment s’ha considerat classe mitjana i les 

més altes del que tradicionalment s’ha considerat classe treballadora. No abraça tot 
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el grup dels treballadors tècnics mitjans i els administratius i, a més, contrasta amb 

l’enfortiment de la bona posició de classe de la seva capa més alta: els tècnics alts i els 

directors i gerents que apareixen sense cap mena de dubte com un dels sectors més 

privilegiats de mercat, fins i tot encara que siguin joves. Caldrà observar si aquest 

procés és només conjuntural o si es reafirma la tendència entre les noves generacions 

i passa a esdevenir-ne una característica estructural.

Els treballadors de la indústria i dels serveis qualificats, encara que majoritàriament 

se situen en la classe treballadora, tenen una part molt important del grup en una 

posició de classe mitjana: el 42% dels treballadors qualificats de la indústria i el 45% 

dels treballadors qualificats dels serveis (Gràfic 66). Principalment és un fenomen que 

comprèn aquells treballadors que es troben en la seva etapa central de vida productiva 

i que gaudeixen de molt bones condicions de treball i de privilegis adquirits, que no 

comparteixen els treballadors de generacions més joves, ni els mateixos treballadors 

manuals, ni les capes més baixes del treball no manual. Per tant això ens fa pensar que 

aquesta no passarà pas a ser una característica permanent de l’estructura social, sinó 

que més aviat respon a la situació històrica viscuda. En canvi, no està tan clara quina 

serà l’evolució futura entre els treballadors dels serveis, ateses les característiques del 

sector, les diferències en les condicions de treball i la categorització diferent de les 

ocupacions respecte de la que històricament s’ha donat en el sector industrial. El que 

sembla que sí que passarà a ser una característica estructural del mercat és l’augment 

de les diferències entre el treball qualificat i el no qualificat. Aquest és un tret que marca 

profundament la nostra estructura social: els treballadors no qualificats se situen tots 

a la classe treballadora. 

La jubilació té un efecte negatiu en la majoria de categories ocupacionals, però també 

passa factura a tots aquells que treballen per compte propi. De fet entre els empresaris 

i autònoms amb i sense assalariats aquest efecte ha tingut una importància especial. 

Entre els que han deixat l’activitat productiva, especialment els que no tenien assalariats, 

es produeix en molts casos una situació de desclassament que els porta a compartir 

condicions de vida amb la classe treballadora, malgrat el recolzament patrimonial que 

tenen. Aquest sí que és un fenomen nou, malgrat que ja es podia intuir en els resultats 

d’altres investigacions.
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El sexe i la posició de classe
 

En els resultats del PaD es manifesten les diferències en les condicions de vida entre 

homes i dones, però no pas com a grups separats dins de l’estructura social, sinó en la 

convivència diària que ens mostren les variables de llar dins d’una mateixa classe o en 

cada un dels grups que formen les classes socials. Cap d’aquest subgrups de classe és 

un grup de gènere i només en el cas del grup III de la classe treballadora el percentatge 

de dones és molt més alt que el d’homes. En la resta de grups el nombre d’homes i de 

dones està equilibrat. 

Gràfic 67. 
Composició dels grups socials, per sexe
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Segurament si la nostra mostra fos més gran, seria possible identificar més grups 

dins de cada classe i treballar més a fons l’heterogeneïtat de les classes. Això hauria fet 

emergir els grups de gènere, per què són diferents les condicions i el tipus de vida entre 

homes i dones, especialment pel que fa a la responsabilització i realització del treball 

domèstic i familiar. Però alhora homes i dones d’una mateixa classe comparteixen la 

majoria de les condicions socials de la seva existència.

La trajectòria vital i la posició de classe

En els resultats de la nostra anàlisi l’edat ha emergit com un factor important per a 

la determinació de les condicions de vida de la població. Això no s’ha de confondre 

Gràfic 68. 
Composició dels grups socials, per edat
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amb tenir una estructura segmentada per grups d’edat, perquè no tots els joves tenen 
les mateixes condicions de vida, ni totes les persones madures ni tots els vells estan 
en la mateixa situació.

Ara bé, si observem l’edat no en termes físics, sinó socials, les condicions de vida dels 
grups estan fortament marcades per l’etapa que estan vivint en relació amb el mercat 
laboral. Ser jove o ser vell té unes implicacions clares en les condicions de vida perquè 
ni els uns ni els altres no estan en el mercat. Els primers perquè estan intentant posi-
cionar-s’hi i els segons perquè ja no en formen part. Ser jubilat, no tenir relació amb 
el treball mercantil i dependre de l’Administració pública, encara que només sigui pel 
que fa a la font d’ingressos —pitjor si se’n depèn en més aspectes— significa un clar 
descens de les condicions de vida dels individus. Especialment dels de la classe treba-
lladora, però també dels tècnics mitjans i administratius i d’una bona part dels que 
han treballat per compte propi. Els únics que s’escapen a aquest empobriment són el 
grup dels tècnics alts i directors gerents i una part dels empresaris amb assalariats. 

L’origen geogràfic, el lloc on es viu i la posició social

El mateix efecte obsevat a l'apartat anterior té relació amb el mercat laboral en el cas 
dels immigrants. Parlem ara dels immigrants de fora de l’Estat espanyol. No tots els 
immigrants són joves, però ho són més que la població d’acollida i són un col·lectiu 
que malda per inserir-se en el mercat laboral. Això fa que comparteixin en molts 
aspectes les mateixes condicions que el grup més jove de la classe treballadora, però 
amb altres problemes afegits perquè de fet el seu procés d’inserció a la societat abasta 
tots els àmbits socials. 

No hi ha, a la nostra estructura, un grup social d’immigrants sinó que aquests formen 
part de diferents grups; tant els de la resta de l’Estat que immigraren el segle passat com 
els nous immigrants, majoritàriament de fora d’Espanya. Això no vol pas dir que no 
hi hagi diferències entre els grups pel que fa al lloc de naixement dels seus membres.

Els immigrants se situen bàsicament a la classe treballadora. Però dins d’ella ni formen 

un grup separat, ans comparteixen la seva realitat amb altres orígens geogràfics, ni tots 
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els immigrants estan al mateix grup. Posem a tall d’exemple la classe mitjana propie-

tària. Aquesta classe en l’imaginari social sembla que hagi de ser la més “catalana” de 

totes, per origen, per tradició i per posicionament ideològic. Les dades ens mostren 

que aquesta és una imatge del passat, i que conviuen autòctons amb arribats d’altres 

llocs del món. Per tant la posició de classe està molt més determinada per la situació 

de treball que no pas per l’origen geogràfic. 

Un altre element que ens recorda que el territori no és neutre, en aquest cas no per lloc 

de naixement sinó pel lloc de residència, és la diferent distribució dels grups socials 

a Catalunya. 

Gràfic 69. 
Composició dels grups socials, per lloc de naixement
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El lloc on es viu ha influït en les oportunitats socials i alhora modifica, encara que sigui 

subtilment, les condicions de vida. No podem pas dir que l’estructura social i els grups 

que la formen siguin diferents segons el lloc de Catalunya de què parlem; tanmateix és 

cert que els grups socials no tenen el mateix pes a tot el territori i per tant la fesomia 

social del territori també canvia.

Gràfic 70. 
Composició dels grups socials, per província de residència
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Semblances i diferències entre les classes socials

L’evolució social ha tingut diversos efectes en les desigualtats entre els grups. Aques-

tes desigualtats no són les mateixes que en etapes anteriors; molts comportaments 

de classe han deixat de ser-ho i n’han aparegut de nous. En alguns aspectes, el perfil 

dels grups socials s’ha allunyat dels estereotips clàssics; en altres no, per exemple en 

la situació econòmica.

El que no ha canviat és que entre la classe mitjana i la classe treballadora hi ha una 

diferència important pel que fa al nivell de benestar. La classe mitjana gaudeix d’una 

situació econòmica millor, sense que això vulgui dir que no hi hagi diferències dins 

de la mateixa classe mitjana. 

Gràfic 71. 
Dificultat amb què s'arriba a fi de mes amb els ingressos de la llar, per classe 
social
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Però tenir una situació econòmica millor no vol dir exactament tenir una qualitat 

de vida millor: hem vist que temes com la manca de salut i la manca de temps per al 

lleure són aspectes que incideixen negativament en el benestar. Tenir o no tenir temps 

de lleure està relacionat amb la posició en el mercat i amb l’etapa del cicle reproductiu 

per la qual s’està passant. En aquest segon aspecte tant els grups de classe mitjana com 

els de classe treballadora que tenen fills petits a casa són els que tenen més problemes 

amb el lleure.

Gràfic 72. 
Tipologia de les llars amb fills, per classe social
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D’una banda la jornada laboral és molt llarga, la de la classe mitjana més que la de 

la classe treballadora, especialment la de la classe mitjana propietària; de l’altra, la 

situació econòmica de la classe treballadora no els permet alleugerir una part de les 

responsabilitats domèstiques en la mateixa mesura que la classe mitjana. 

D’altra banda, no s’ha de pensar que precisament la classe mitjana és aquella que més 

ha renunciat o ha disminuït la seva participació en el mercat laboral per atendre les 

responsabilitats domèstiques; aquest comportament es dóna molt més en la classe tre-

balladora, malgrat l’empitjorament que suposa en la situació econòmica de la llar. 

Gràfic 73. 
Valoració sobre la quantitat de lleure de què es disposa, per grups i classe social

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

��

� ��

�� ��� ��� ��� ��� ����

���� � ������

������������

���� �� ������

������������

���� � ������

������� �����������

���� �������� �������� ������� �� ���� ��

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.



158 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 159

�� ��

��

��

�

�

��

�� ��

�� ��� ��� ��� ��� ����

������ ������������

������ ������� �����������

������ ������� �����������

�� �� �� ���������

Gràfic 74. 
Reducció de la jornada laboral pel fet de tenir un fill, per classe social

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Gràfic 75. 
Abandonament o no de la feina per tenir cura de familiars, per classe social
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Possiblement ni la posició de mercat ni la tria de tipus d’escola els dóna la mateixa 

capacitat d’adaptació i flexibilitat per conciliar els dos móns. Per exemple, en totes dues 

classes socials assalariades ha coincidit en alguns casos l’acomiadament de les persones 

contractades per fer la feina de la llar o la no renovació del seu contracte en tenir un 

fill, però aquesta és una característica bàsicament de la classe treballadora. 

Gràfic 76. 
Coincidència entre el fet de tenir un fill i deixar la feina, per classe social
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Amb l’atur passa el mateix, en tots els grups socials assalariats trobem casos d’atur, 

però aquesta és una situació significativa a la classe treballadora, especialment les llars 

en què tots dos membres de la parella estan aturats. Així com també destaquen en 

aquesta classe les llars on tots dos membres de la parella són inactius.

Anar a l’escola privada, concertada o no, no és només un comportament de la classe 

mitjana, encara que hi estigui més estès; la classe treballadora també porta els seus 
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Gràfic 77. 
Situació del nucli de la llar respecte a l’activitat laboral, per classe social
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fills a aquest tipus de centre. L’elecció de centre també és diferent en la classe mitjana 

propietària i la classe mitjana assalariada. I dins d’aquesta última hi ha diferències 

importants entre els grups que la componen.

Dèiem que la salut és un aspecte a tenir en compte per qualificar el benestar i és curiós 

constatar que tenir o no mala salut no depèn només de l’edat. A Catalunya tenim dos 

grups de l’estructura social molt envellits, tots dos en una posició de classe treballadora, 
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un amb no gaires dificultats per arribar a fi de mes i un altre amb moltes dificultats 

per fer-ho. El primer posa molt més bona nota a la seva salut de mitjana que no pas el 

segon. Per tant, això ens ha de fer reflexionar sobre tots els aspectes socials que envolten 

la salut. Són aspectes en què s’ha d’incidir tant com en els mèdics i biològics.

Ser vell no vol dir ser pobre, encara que hi hagi molts més vells pobres que no pas joves 

pobres. És en la classe treballadora on hi ha una diferència més clara entre estar jubilat 

o no pel que fa al nivell de riquesa. Tanmateix si quan mesurem la pobresa ho fem 

només a partir dels ingressos o de la despesa, perdem una part d’informació sobre la 

totalitat del patrimoni econòmic que incideix especialment entre els més vells, i també 

entre els no assalariats —empresaris i autònoms—, de manera que no copsem en tota 

la seva dimensió la situació econòmica d’un individu o d’una llar. 

Gràfic 78.
Titularitat de l’escola on van els fills, per classe social
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El que no podem negar és que ara per ara envellir augmenta el risc de pobresa sobre-

tot en aquells casos en què el pas de l’activitat productiva a la inactivitat productiva 

suposa un descens important en els ingressos. Alhora la generació a què hom pertany 

marca l’estil de vida. La població vella actual, especialment els de la classe treballadora 

i els de la classe mitjana propietària, tenen pautes de consum basades en l’austeritat, 

al contrari que la població jove actual. 

En les noves generacions també hi ha canvis importants. Els estudis estan perdent 

bona part del seu poder en l’estructuració dels grups; ara encara tenim una estructura 

social fortament determinada pel nivell educatiu, però s’observa, amb l’augment del 

nivell educatiu entre els més joves, com les credencials educatives perden força en 

l’estructuració dels grups. Ja no és exclusiu dels grups de classe mitjana, sobretot de 

la classe mitjana assalariada, tenir un nivell educatiu alt. D’altra banda s’evidencia que 

Gràfic 79. 
Percepció de l’estat de salut, per classe social
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el mercat no ha ofert a totes les generacions les mateixes condicions de treball i que 

els més joves malgrat que tenen un “capital acadèmic” millor, entren al mercat amb  

condicions de treball pitjors que els seus pares. 

Gràfic 80. 
Nivell màxim d’estudis acabats, per classe social
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L’estructura familiar de les llars no difereix massa d’una classe social a l’altra a no ser 

que l’edat dels membres que formen les llars siguin molt diferents. Per exemple en 

el repartiment del treball domèstic, a la classe mitjana hi ha menys llars on només la 

dona s’ocupa d’aquest treball, però no hi ha la mateixa diferència entre classes en la 

coresponsabilització home-dona. 
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Alhora, situacions com la monoparentalitat, les separacions o els divorcis, que en algun 

moment s’han pogut considerar com un signe de modernitat i un comportament de classe 

mitjana, en l’actualitat no mostren diferències entre les classes. És més, el grup més ric i 

més a l’avantguarda social de la classe mitjana assalariada —els tècnics alts i directors i 

gerents—, són els que tenen un percentatge més baix de separacions i divorcis. 

Amb l’evolució de la societat, el contingut del concepte de família ha anat canviant, 

no només per les noves formes de convivència sinó també —i a això ens volem referir 

aquí—, perquè s’ha anat fent cada vegada més sinònim de llar. Però el que passa a les 

llars no s’entén sense tenir en compte la família que depassa les parets de la llar. La 

Gràfic 81. 
Previsió, organització i coordinació del treball domèstic i familiar, per classe 
social
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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importància de la xarxa familiar és evident en les tres classe socials, però sembla que 

té un paper més important en la classe treballadora que no pas en la classe mitjana, 

tant en recolzament econòmic com en l’ajut en la cura de les persones. 

L’endeutament és un altre aspecte que ha canviat en la definició de les classes socials. 

Actualment estar endeutat no és una característica de la classe treballadora. El que és 

una característica de classe és la capacitat d’endeutament i el tipus d’endeutament 

que es té. La classe mitjana tant assalariada com propietària és la que més capacitat 

té d’endeutar-se amb préstecs o hipoteques. La classe treballadora combina aquest 

tipus d’endeutament, això sí, de menor nivell, amb retards més habituals que la resta 

de classes en els pagaments del lloguer o de la hipoteca. 

Gràfic 82.
Nombre de préstecs del conjunt de la llar, per classe social
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És curiós constatar com canvia la percepció de la vida i dels problemes segons el 

benestar econòmic de què es gaudeix. D’una banda, com més alta és la posició social, 

com millor ens sembla que ens ha anat, més ens pensem que ha estat gràcies al nostre 

esforç, malgrat ser conscients que les desigualats socials existeixen. De l’altra, més 

ens preocupem del que passa al món i de com és la nostra societat, potser perquè la 

immediatesa de la nostra vida quotidiana no presenta gaires dificultats. 

Per acabar no podem deixar de parlar d’un dels aspectes clau de la vida dels catalans: 

l’habitatge. Aquest és el tema cabdal per a moltes famílies, la majoria de preocupacions 

giren al voltant d’aconseguir-lo, canviar-lo o millorar-lo. 

No hi ha una diferència significativa per classe en la importància que té la despesa de 

l’habitatge per a la llar, malgrat que hi ha diferències en la quantitat i en les dificultats 

que comporta en el pressupost familiar; tampoc no hi ha una diferència significativa 

en la proporció dels que estan descontents amb el seu habitatge, ni en els que diuen que 

Gràfic 83. 
Retard en el pagament del préstec o hipoteca de l’habitatge, per classe social
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Gràfic 85. 
Percepció de les desigualtats socials, per classe social

Gràfic 84. 
Percepció de la igualtat d'oportunitats, per classe social
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Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

�� ��

��

�

��

��

��

��

�� ��� ��� ��� ��� ����

��� �� ��

������������

��� �� �� ��

������������

�� �� ���

������ ������������ ������ ������� ����������� ������ ������� �����������

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.



168 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 169

no canvien de lloc perquè no ho poden pagar. En el que sí que hi ha diferències entre 

les classes és en les condicions de l’habitatge i l’entorn. Estar de lloguer, tenir menys 

nombre de metres quadrats o problemes greus de l’habitatge és una característica de 

la classe treballadora; també ho és el descontentament amb el barri i la percepció que 

l’entorn on es viu no és l’adequat per criar els fills.

Conclusions: la polarització de l’estructura social 

Qualsevol plantejament d’anàlisi de les desigualtats socials vol donar resposta implícita-

ment o explícita a la pregunta de quines són i com es caracteritzen les classes socials d’un 

determinat territori? És habitual que quedi en l’ombra una consideració, que acostuma 

més a ser un dubte que una pregunta en si mateixa, sobre si en l’actualitat persisteixen 

les classe socials o si els grups es defineixen a partir d’altres característiques.

Els resultats del PaD deixen clar que l’estructura social de Catalunya està fonamen-

tada en l’estructura de classes i mostren la pervivència dels tres grups centrals que es 

consoliden amb la industrialització: la classe mitjana propietària, la classe mitjana as-

salariada i la classe treballadora. Els resultats del PaD també evidencien que no podem 

continuar parlant d’aquestes classes en els mateixos termes que en el passat. Les dades 

sobre condicions de vida i posició social posen de manifest la importància dels canvis 

transcorreguts al llarg del segle XX, especialment a la darreria del segle.

D’una banda, la posició de classe de certes ocupacions de treball mercantil està canviant: 

s’està diluint la frontera entre treball manual i no manual (tècnics i personal adminis-

tratiu) tan característica del desenvolupament de la industrialització i de l’estructura 

de classes que en resultava. Està apareixent una nova frontera entre les ocupacions 

qualificades i aquelles que no ho són, siguin o no manuals. Aquestes darreres són 

les que engruixeixen la classe treballadora, i en canvi molts treballadors manuals de 

la indústria formen part de la classe mitjana. Caldrà veure si aquest canvi és només 

conjuntural o és estructural, atès que la diferència de condicions de treball entre les 

generacions més veteranes i les més joves ocupades en el mercat és molt gran. A igual 

lloc de treball, pitjor situació per als més novells, entre els quals no es consoliden ni 
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els nivells salarials ni molts dels drets assolits pels treballadors que fa més anys que són 

a l’empresa. És habitual trobar en una cadena de muntatge, i realitzant exactament la 

mateixa feina, tot un seguit de treballadors amb condicions laborals molt diferents: 

uns contractats per empreses de treball temporal (ETT), altres amb contracte de pràc-

tiques, altres amb contracte temporal, altres (previ pacte amb el comitè d’empresa) 

amb un sou més baix que els més veterans; aquests darrers, si no és que l’empresa els 

ha jubilat anticipadament, són els que tenen més drets assolits i condicions laborals 

millors, especialment el nivell salarial. Aquest fenomen és del tot evident entre els 

treballadors de la indústria, però tampoc no sembla que la situació sigui millor entre 

els treballadors manuals dels serveis, ni entre els treballadors no manuals d’un sector 

o l’altre. El contingut i els processos de realització del treball han anat convergint entre 

tots aquests grups ocupacionals, i les distàncies entre ells s’han anat escurçant. 

L’edat ha estat una variable fonamental en la diferenciació interna de les classes. A 

banda de les condicions salarials de les diferents generacions, l’edat marca les etapes 

laborals de la població, les etapes reproductives i és reflex dels estils de vida de les 

diferents generacions.

Pel que fa a les condicions socials d’existència no podem pas dir que sigui millor estar 

ocupat que no estar-ho: per exemple viuen millor, segons expressen ells mateixos i 

malgrat l’austeritat del seu estil de vida, els del grup d’inactius amb patrimoni que no 

pas els del grup en edat activa de la classe treballadora, que mostra dificultats de tot 

tipus en les seves condicions de vida. Però sí que hem de dir que la inactivitat, sobretot 

la jubilació, implica per a una part de la població un empitjorament de la situació per-

sonal: no tenir relació amb el mercat i dependre de l’Administració pública, encara que 

només sigui respecte a la font d’ingressos, significa un clar descens de les condicions 

de vida dels individus. Especialment per als membres de la classe treballadora, però 

també per a una part de la classe mitjana. 

El grup social amb condicions de vida pitjors, amb més casos de pobresa relativa, és 

una capa de la classe treballadora inactiva, altament feminitzada. Però les nostres dades 

no ens mostren que hi hagi dos grups socials diferents segons el sexe: un d’homes i un 

de dones. Els homes i les dones tenen condicions de vida diferents dins de cada classe 
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social i la discriminació de les dones que resulta del sexisme fa que tinguin pitjors 

condicions i pitjor tracte en el treball mercantil i un estil de vida diferent, atès que es 

fan responsables gairebé en exclusiva del treball domèstic i familiar. 

Les condicions i l’estil de vida estan fortament influïts pel període de reproducció, 

especialment en la vida de les dones, però també en la dels homes. Les llars amb fills, 

sobretot amb fills menors de 16 anys, comparteixen un seguit de problemàtiques 

independentment de la classe social a què pertanyin. Però les condicions de vida ma-

terials i les possibilitats de conciliació de la vida laboral i familiar són molt desiguals: 

la situació, sense estar resolta en cap classe social, és molt millor per a les dues classes 

mitjanes que no pas per a la classe treballadora. 

Cada vegada és més difícil parlar d’estils de vida diferenciats per classe, no només per-

què estiguin molt influïts pel sexe i per l’edat. De fet els comportaments entre classes 

es van assemblant cada vegada més i van perdent el seu segell d’exclusivitat, però les 

condicions de vida continuen sent diferents entre els grups socials. És per això que 

seguim parlant de la importància de les classes socials. La classe mitjana, tant l’assa-

lariada com la propietària, mostra un nivell més alt de benestar que no pas la classe 

treballadora en tots els àmbits analitzats.

La classe mitjana ha estat la protagonista, des de mitjan segle XX, de l’estructura de 

classes de les societats capitalistes avançades fins al punt que per alguns autors les classes 

havien desaparegut perquè tots havíem passat a formar-ne part. No és pot negar que 

la classe mitjana assalariada té un gran protagonisme en l’estructura actual, sobretot 

pel poder que té la seva capa més alta, però això no vol pas dir que la resta de classes 

socials hagin desaparegut ni que no siguin igual d’importants. En l’anàlisi social de 

les desigualtats no es pot confondre l’estil de vida amb les condicions de vida. El que 

succeeix amb l’evolució de la industrialització és que cada vegada hi ha aparentment 

menys comportaments de classe, perquè el consum s’ha convertit en l’estàndard de 

l’estatus social. El que comprem i allò en què gastem diners ha fet que ens assemblem: 

una directora i un treballador de fàbrica poden haver anat al mateix lloc de vacances o 

poden tenir el mateix cotxe; o el director de l’empresa i la secretària poden haver vist 

la mateixa obra de teatre o portar els nens a la mateixa escola, però això no vol pas dir 
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que tinguin la mateixa posició de classe. Les condicions reals d’existència de les classes 

socials s’han fet menys transparents, menys evidents, però segueixen existint i són les 

que dibuixen l’entramat real de l’estructura social. Així ho mostren els resultats del 

PaD. Les semblances i les diferències entre les condicions socials de vida són les que, 

en definitiva, produeixen les desigualtats socials. Ni el volum de consum, ni la quan-

titat, ni el preu no és el mateix per a cada classe. Però encara que els béns consumits 

ho siguin, les oportunitats de consumir-los no són les mateixes per a totes les classes 

socials i l’esforç que suposa aquest consum també és completament diferent. Estem 

en un món d’aparences, en el qual el consum és el rei, però no ens podem quedar amb 

aquest miratge. 

D’altra banda no podem fer sinònim de benestar social un alt nivell de consum. El 

benestar social no és això, ni tan sols un alt nivell d’ingressos, malgrat que segurament 

ambdós són aspectes amb un pes important en la definició d’aquest concepte. Quan 

parlem de benestar no ens referim només a aspectes materials de la nostra existència, 

sinó a totes les dimensions de l’ésser humà i de la seva relació amb els altres. Alhora, 

en aquells vessants purament materials no ens referim a un nivell determinat, sinó que 

només els podem mesurar des d’un punt de vista relatiu. Per tant el més rellevant en 

l’anàlisi dels nostres resultats no és pas el nivell de benestar de cada classe, que també 

ho és, sinó les diferències de benestar entre les classes. La sola existència d’aquestes 

diferències ja ens parla d’una societat desigual. Aquesta és una característica de la 

societat invariable en el temps i en l’espai: la desigualtat entre els individus segons la 

posició social que ocupen, és a dir segons la classe social a què pertanyen. 

L’estructura de classes és permanent, les classes que la formen no, i la pertinença de 

classe de cadascú tampoc no ho és. Posicions que semblen iguals en l’anàlisi estàtica 

de la posició social, no ho són. Però això només es veu amb l’anàlisi de les trajectòri-

es, tant la del conjunt de la societat com la de cada un dels individus que la formen. 

Aquesta és una recerca que queda pendent i que el PaD fa possible perquè es poden fer 

anàlisis longitudinals comparant la informació de les diferents onades d’enquestació. 

En els resultats de la nostra recerca ja s’albiren diferències de solidesa en la posició 

dels diversos grups socials que formen les classes. Resultats que ens fan pensar en una 

estructura més polaritzada que la imatge que presenta. Hi ha grups amb posicions més 
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sòlides i grups amb posicions més inestables. En el cas de la classe mitjana assalariada 

hi ha una diferència molt important entre el grup més benestant i la resta. La posició 

dels primers està plenament consolidada, en canvi els altres dos grups mostren una 

posició més feble. Aquí no és important si uns són més rics que els altres sinó durant 

quant de temps poden mantenir el nivell assolit i si la tendència és a consolidar la seva 

posició o no. Haurem d’observar si aquests dos grups que ara es posicionen com a classe 

mitjana es continuen mantenint com a grups en aquesta classe, o una bona part dels 

seus efectius passa a engruixir la classe treballadora. La direcció que prengui la seva 

trajectòria dependrà principalment de l’estabilitat del mercat laboral i de la continuïtat 

de les condicions de treball de què gaudeixen actualment. També de la cobertura que 

els proporcioni l’Estat de benestar i de com els afavoreixen o desafavoreixen les mesures 

fiscals i socials que s’implantin en la nostra societat d’ara endavant.

La manca de solidesa de la posició social preocupa aquests grups amb posició més 

feble, especialment aquells que poden iniciar un procés de mobilitat descendent, però 

és una preocupació que plana sobre tot el conjunt de la societat. La inestabilitat del 

mercat es reflecteix en l’estructura social, fent-la més mòbil, sense que això sigui un 

tret positiu. Per això ha esdevingut essencial assegurar l’estatus, perquè ara és més 

evident que en etapes anteriors que la posició de classe no la tenim assegurada al llarg 

de tota la vida. Per intentar evitar la inestabilitat, per blindar la nostra posició, assegu-

rem tot allò que podem (jubilació, cotxe, casa, educació, fills...) i dediquem una part 

molt important de les nostres vides i dels nostres esforços a garantir-nos un habitatge 

on viure, com si la casa —especialment— però també la resta de béns que puguem 

acumular, ens permetessin mantenir la nostra posició de classe malgrat els canvis que 

puguin produir-se. I atès que la majoria de la població no ho podem fer, assegurant 

la nostra situació en el mercat; aquesta situació no depèn de nosaltres.

Pot semblar que en les societats tecnològiques modernes i democràtiques les classes 

s’hagin diluït i l’herència i la posició socials que hom ocupa no siguin rellevants. Res 

més lluny de la realitat. Els nostres resultats demostren com les desigualtats socials de 

classe segueixen existint i marcant profundament les nostres vides. 
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Annex metodològic

Variable classe social i ocupació

Els grups socials de classe es formen a partir de les similituds i diferències entre les 

posicions socials dels individus. En la nostra societat parlar de posició social implica 

d’una manera o altra referir-nos al treball que cada persona desenvolupa en el mer-

cat laboral. El treball segueix ocupant un espai central a les nostres vides i continua 

sent l’indicador fonamental de les nostres oportunitats de vida. Però no només el fet 

de tenir-ne o no, que és el que habitualment prenem en consideració. Entre els que 

treballen, la posició que hom ocupa en la divisió social del treball comporta nivells 

diferents de recompenses materials i d’estatus i oportunitats socials. 

En el capitalisme, les estructures ocupacionals són la manifestació de les relacions de 

classe, és a dir, de l’estructura de desigualtats, per això l’ocupació és l’indicador clau 

de la posició en l’estructura social.38 Però no l’ocupació entesa com a contingut tècnic 

del treball sinó com a posició en les relacions socials de domini, que és el que defineix 

les condicions en què aquest treball es realitza, independentment del seu contingut 

tècnic. Per tant l’ocupació com a indicador de classe no pot ser una mera agregació 

d’ocupacions sinó que cal diferenciar el grau de control que cada ocupació permet 

exercir sobre la pròpia ocupació i sobre el mercat.39 L’indicador que hem construït 

recull aquesta dimensió de l’ocupació i estableix categories diferenciades segons les 

recompenses materials, el nivell d’estatus i les oportunitats socials de cada ocupació. 

La Taula A.1 que hi ha a continuació classifica les ocupacions dels individus tenint 

en compte aquesta dimensió. La classificació en una categoria o una altra depèn de 

la descripció que cadascú ha fet de la feina que desenvolupa en el mercat laboral. En 

el cas de la població inactiva aquesta assignació s’ha fet a partir de l’última ocupació 

que van tenir abans de passar a ser inactius. En el cas dels aturats el procediment és 

.......................................................................................................................................................................
38. Totes les perspectives teòriques fan servir l’ocupació dels individus com a indicador fonamental de 

classe, el que canvia són els criteris de classificació de les ocupacions. Vegeu Sánchez (1994).

39. Vegeu Sánchez (1994).
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exactament el mateix perquè es classifica la població en aquesta situació segons la seva 

última ocupació. Només queden sense classificació possible totes aquelles persones, 

aturades o inactives, que no han estat mai ocupades. 

.......................................................................................................................................................................
40. Els “no classificables” corresponen a tots aquells casos en què l’ocupació no ha estat prou ben recollida 

i per falta d’informació no es poden classificar en cap de les categories de l’indicador.

Núm. absolut % del total
Empresaris amb assalariats 125 3,34
Empresaris sense assalariats 288 7,68
Professionals liberals 45 1,19
Directors/gerents 75 2,01
Tècnics alts 229 6,10
Tècnics mitjans 580 15,48
Personal administratiu 204 5,45
Encarregats 93 2,47
Treballadors qualificats indústria 593 15,84
Treballadors no qualificats indústria 288 7,70
Treballadors qualificats serveis 357 9,54
Treballadors no qualificats serveis 358 9,56
Treballadors qualificats agraris 42 1,11
Treballadors no qualificats agraris

Treballadors domèstics

3

35

0,09

0,92
No classificables40 104 2,76
No han treballat mai 291 7,77
NS/NC 36 0,96
Total 3.746 100,00

Aquesta agrupació de l’ocupació segons la categoria socioprofressional i la situació 

de mercat té en compte els diferents eixos que estructuren el poder de mercat en l’es-

tratificació de les ocupacions. És a partir d’aquests eixos que es construeix l’indicador 

de classe social: la propietat dels mitjans de producció, el control dels mitjans de 

producció, el coneixement tècnic i el treball. Per això l’indicador construït contempla 

quatre dimensions:

Quadre A.1.
Agrupació de l’ocupació segons la categoria socioprofressional

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002, i de Sánchez (1994).
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· La relació dels individus amb els mitjans de producció i la seva capacitat d’ex-

plotació del treball d’altri o només del treball propi: propietaris amb assalariats 

- propietaris sense assalariats / no propietaris dels mitjans de producció.

· La posició d’autoritat i control en l’organització entre els assalariats: controladors 

(directors, gerents, caps, encarregats...) / treballadors.

· La qualificació tècnica de la feina realitzada entre els assalariats: treball manual 

/ no manual; treball qualificat / treball no qualificat.

· El sector de producció en què es realitza el treball entre els treballadors manuals: 

agrari / industrial / serveis.

El tipus de producció capitalista que regeix el treball mercantil és el que determina 

les desigualtats. L’esquema del procés productiu que estableixen Davis i Scase (1985) 

dibuixa els lligams existents en la societat capitalista actual entre les relacions socials 

de producció i les ocupacions.

Mitjans de producció

Fàbriques

Màquines

Força de treball

Relacions socials

de producció 

Funcions de capital 

relacionades amb:

Propietat

Control i coordinació

Investigació i desenvolupament tecnològic

Funcions de treball 

relacionades amb:

Producció de plusvàlua

Execució de tasques no productives necessàries

El caràcter de les funcions de cada tipus d’ocupació és el que atorga a cada una la seva 

posició en les relacions socials de producció. En el sistema de producció capitalista 

existeixen funcions de dos tipus: les de capital i les de treball. Les dimensions clau de 

la primera funció són la propietat, el control i el coneixement tècnic; la de la segona 

és el treball (tant si produeix plusvàlua com si no). Per tant, aquestes diferències de 

Font: Scase, 1992, pàg. 14.

Quadre A.2.
El procés productiu i les relacions de producció
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Classe social Posició en les relacions socials de producció

Classe dominant

Propietaris de grans empreses

Directius de grans empreses

Alts càrrecs de l’Administració pública

Classe mitjana propietària

Empresaris amb assalariats

Empresaris sense assalariats

Professionals liberals

Classe mitjana assalariada

Directors/gerents

Tècnics alts

Tècnics mitjans

Personal administratiu

Classe treballadora

Encarregats

Treballadors qualificats indústria

Treballadors no qualificats indústria

Treballadors qualificats serveis

Treballadors no qualificats serveis

Treballadors qualificats agraris

Treballadors no qualificats agraris

Treballadors domèstics

La classe dominant es defineix per la seva situació de poder conferit no només per la 

possessió dels mitjans de producció o el capital (grans empresaris), sinó també pel 

control d’aquests elements lligat al coneixement o a la tècnica (alts directius d’empresa 

pública i privada).  

Quadre A.3.
Esquema teòric de classes socials

funcions i les dimensions que les componen són les que determinen o expressen les 

desigualtats entre els grups socials existents en una societat concreta.

A partir d’aquesta consideració, les classes socials definides són les següents: 

Font: Elaboració pròpia a partir de Sánchez (1994).
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En les classes mitjanes, tenim dues fraccions clarament diferenciades, també alhora, 

com en el cas anterior, integrades per diversos grups socials. D’una banda la classe 

mitjana propietària, per a molts autors “vella” classe mitjana, que com el seu nom 

indica es caracteritza per la possessió dels mitjans de producció. Està formada per 

diferents nivells de possessió de capital i situació de mercat, relacionats amb si tenen 

a càrrec seu treballadors o no. 

De l’altra la nova classe mitjana, que també està formada per més d’un grup d’ocupa-

cions. La divisió bàsica passa pel control de mà d’obra i de capital (directius, gerents, 

caps de diversos nivells, etc.) o pel nivell del contingut tècnic que comporta la realització 

de l’activitat (tècnics alts, mitjans, etc.).

La classe treballadora representa en les relacions socials de producció les funcions de 

treball, i la divisió bàsica que la caracteritza fa referència al grau de qualificació i al 

sector d’activitat. 

Construcció de l’indicador familiar de classe social

La pràctica més habitual en l’anàlisi empírica ha estat que la perspectiva familiar deixi 

de ser una perspectiva d’anàlisi en si mateixa i es converteixi en una solució metodo-

lògica per ampliar la representació de les dades individuals. Les persones sense vincle 

amb el mercat laboral, és a dir bàsicament les dones o els joves que no s’han incorporat 

al mercat laboral, es categoritzen segons la posició del cap de família de la llar en què 

resideixen. És evident que aquesta pràctica, malgrat que acceptada, no és la solució més 

adient per retre compte de la realitat familiar i la seva influència en la posició social. 

La perspectiva familiar d’anàlisi no pot consistir a tenir en compte la classe social del 

cap de família i prou. Amb la incorporació massiva i pervivència de les dones en el 

mercat laboral i l’endarreriment en l’emancipació familiar dels fills, és habitual que 

a les llars treballi més d’un membre. Per tant aquesta realitat influeix en la posició 

de classe de tots els membres de la llar i cal que això estigui present en l’anàlisi de la 

posició individual de classe de cadascú. És per això que en la nostra investigació, a 
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més de construir un indicador de classe social individual, hem construït un indicador 

de classe de la llar. Aquest indicador recull quina és la posició de classe de la parella, 

en el cas que se’n tingui i que s’hi convisqui. Hem dit que és habitual que a les llars hi 

hagi més d’un membre ocupat en el mercat laboral, però això no vol dir que s’hagi de 

considerar de la mateixa manera la relació amb el treball mercantil de tots els membres 

de la llar. Només s’identifica cada família amb el nucli format per la parella i és a partir 

de la situació de treball d’aquests dos membres que es forma la posició de classe de la 

llar. Però no hi ha acord en la disciplina sociològica sobre com construir l’indicador 

familiar. Les propostes són diverses i el debat molt ric però les solucions operatives 

són difícils i de naturalesa diversa.41 

La posició de classe d’una família ha d’indicar com es reflecteixen les posicions dels 

.......................................................................................................................................................................
41.  Vegeu Graetz (1991).

Classe social Posició en les relacions socials de producció

Classe mitjana propietària

Empresaris amb assalariats
Propietaris del mitjans de 

producció
Empresaris sense assalariats

Professionals liberals

Classe mitjana assalariada

Directors/gerents

Treballadors no manuals
Tècnics alts

Tècnics mitjans

Personal administratiu

Classe treballadora

Encarregats

Treballadors manuals

Treballadors qualificats indústria

Treballadors no qualificats indústria

Treballadors qualificats serveis

Treballadors no qualificats serveis

Treballadors qualificats agraris

Treballadors no qualificats agraris

Treballadors domèstics

Quadre A.4.
Posició de classe social individual agregada

Font: Elaboració pròpia a partir de Sánchez (1994).
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Núm. absolut %

Classe mitjana propietària 223 7,17

Classe mitjana assalariada 600 19,29

Classe treballadora 1.137 36,50

Classe mitjana propietària + m. assalariada 161 5,18

Classe mitjana propietària + treballadora 189 6,08

Classe mitjana propietària + altres 67 2,18

Classe mitjana assalariada + treballadora 448 14,41

Classe mitjana assalariada + altres 63 2,03

Classe treballadora + altres 126 4,04

Altres 96 3,11

TOTAL 3.115 100,00

.......................................................................................................................................................................
42. En les llars sense parella és directament la posició del membre que forma el nucli de la llar. 

Taula A.1.
Classe social de la llar segons la posició dels dos membres42 de la parella en les 
relacions socials de producció

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002, i de Sánchez (1994).

membres de la parella en el sistema de producció en la situació de la llar. Construir la 

classe social de la llar suposa tenir en compte més d’una posició de classe individual, 

feta en funció de les posicions de treball dels dos membres de la parella, amb la qual 

cosa les llars en què tots dos membres tenen posicions de classe heterogènia dificulten 

la construcció de l’indicador de llar si és vol aconseguir una classificació única. Però la 

classificació única no és la millor solució, es perd molta riquesa per aconseguir operativitat 

analítica i, malgrat que hi ha resultats interessants, no s’avança gaire respecte a la posició 

convencional d’estudi de l’estructura social a partir de la posició del cap de família.

En canvi, respectar la convivència en una mateixa llar de posicions diferents de classe i 

categoritzar-la així és el que dóna a l’indicador de llar la riquesa de la dimensió familiar 

que necessita l’anàlisi individual de classes per complementar la posició social indivi-

dual, i ens permet un pas més en el coneixement de l’estructura social i la interrelació 

dels grups que la formen. Així ho hem fet, doncs, en l’anàlisi del PaD. 
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L’indicador de posició social que hem construït identifica la posició de classe dels dos 

membres de la parella: en els casos en què hi ha homogeneïtat de posició s’identifica 

la llar amb aquesta posició i en els casos en què hi ha heterogeneïtat s’identifica la 

llar amb les dues posicions de classe conjuntament. Hem hagut de renunciar a fer 

l’indicador a partir dels grups socials que formen cada classe perquè l’indicador era 

massa desagregat i perdia bona part de la seva operativitat. L’indicador s’ha construït 

respectant les diferències de classe mitjana propietària, classe mitjana assalariada i 

classe treballadora, però per tal que totes les categories tinguessin prou representació 

mostral, els subgrups que les formen no s’han contemplat.

Els resultats ens mostren una forta homogàmia, la majoria de llars (un 66%) està 

formada per parelles en què tots dos membres pertanyen a la mateixa classe social. 

Tractament de les dades

El procediment en una anàlisi clàssica de l’estructura social consistiria a interrogar la 

realitat a partir d’una estructura preconcebuda de la relació entre grups socials i classes, 

i assenyalar les característiques de cada una de les classes socials predefinides així. El 

plantejament metodològic que fem en la nostra anàlisi és força diferent. 

La nostra prioritat no és imposar teòricament43 una posició de classe a cada un dels 

grups socials definits per la seva ocupació, sinó que alhora que establim les condici-

ons de vida, els valors i les actituds de cada un dels grups socials, n’establim també 

la posició de classe. Dit d’una altra manera, no només volem caracteritzar els grups 

socials, també volem que la nostra anàlisi confirmi la relació existent entre els diferents 

grups socials i les classes.44 Per aconseguir-ho hem plantejat una metodologia basada 

en l’anàlisi multivariant. 

.......................................................................................................................................................................
43. Amb això no volem negar la importància del cos teòric existent sobre la pertinença de classe social de 

cada grup social, sinó comprovar empíricament fins a quin punt aquesta relació es manté o ha canviat. 

44. Vegeu les anàlisis precedents amb aquesta mateixa metodologia a l’Enquesta de la Regió Metropolitana 

de Barcelona, a Subirats, Sánchez i Domínguez (1992). 
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Les tècniques d’anàlisi triades han estat l’anàlisi de correspondències múltiples, la 
partició jeràrquica i l’anàlisi de la variància multivariant: les dues primeres s’han dut 
a terme amb el paquet estadístic SPAD (Système Portable pour l’Analyse des Donnés) i 
per l’última s’ha utilitzat el paquet estadístic R.

Tot el procediment analític ha estat dissenyat per aprofundir en les relacions de depen-
dència que s’estableixen entre les variables qualitatives que tractem i, en particular, per 
poder explicar com es relacionen els diferents valors o categories de les variables els 
uns amb els altres. Alhora també ens ofereix la millor representació simultània dels dos 
conjunts de dades definits respectivament per files (individus) i columnes (variables) 
de la matriu de dades. En definitiva, és el que ens permet traslladar l’estructura jeràr-
quica d’un conjunt de variables socials a l’espai dels individus; en el cas que aquesta 
estructura existeixi en les dades.

Un altre aspecte important és que aquesta anàlisi dóna a les variables un estatus di-
ferenciat segons la seva importància estructuradora: les variables actives (aquelles 
que han entrat en l’anàlisi) i les variables il·lustratives (aquelles que enriqueixen la 
interpretació de l’estructura formada perquè són les que ens expliquen el perquè de 
l’existència de l’estructura trobada). Alhora, aquesta diferenciació de les variables ens 
ofereix la possibilitat de caracteritzar amb més informació els grups socials després 
d’haver finalitzat l’anàlisi, i en un projecte com el nostre aquest és un element molt 
important perquè podrem enriquir la base de dades amb la informació recollida en 
les diverses onades d’enquestació.

Atesa la riquesa de la base de dades del PaD no s’ha plantejat directament una anàlisi de 
correspondències múltiples per analitzar els grups socials a partir de tota la informació 
que conté el PaD (300 variables aproximadament) sobre els diferents aspectes de les 
condicions socials, les actituds i els valors de la població. Primer s’han dut a terme di-
verses anàlisis de correspondències múltiples, una de cadascun dels aspectes tractats per 

l’enquesta, per establir quins són els eixos de desigualtat en cada camp social a explorar.45 

.......................................................................................................................................................................
45. Vegeu els apartats següents d’aquest l’annex: “Esquema del procediment analític de l’anàlisi de cor-

respondències múltiples i de la classificació jeràrquica” i  “Característiques de les particions de les anàlisis 

de correspondències múltiples”.
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1. Propietats
2. Estalvis
3. Privació
4. Esforç
5. Retard en els pagaments
6. Situació econòmica i
7. Nivell econòmic
8. Préstecs
9. Política

10. Despeses
11. Salut
12. Escolarització dels fills
13. Cura d’altres persones
14. Conciliació
15. Treball domèstic i familiar
16. Nivell educatiu
17. Satisfaccions
18. Posició social
19. Barri
20. Habitatge
21. Xarxa familiar
22. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
23. Solidaritat familiar
24. Llengua
25. Treball per compte propi
26. Treball per compte d’altri
27. Aturats
28.  Inactius
29.  Situació econòmica ii

.......................................................................................................................................................................
46. Les variables incloses a cada grup temàtic les trobareu a l’apartat “Variables per a l’anàlisi de corres-

pondències múltiples” d’aquest annex.

A partir d’aquests eixos resultants de les anàlisis de cada àmbit s’ha realitzat l’anàlisi de 

correspondències múltiples final, en un procés continu d’estructuració de la informació 

per abastar tota la seva riquesa i complexitat.

Per tant, en primer lloc hem fet una anàlisi de correspondències múltiples per cada 

grup temàtic de les variables d’estil de vida de què disposem (29 grups):46
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D’aquests primers 29 grups temàtics en prenem 21, aquells que aporten informació 

rellevant per caracteritzar els grups. El resultat obtingut són 21 grups, cadascun d’ells 

dividit en diferents particions, a partir dels quals podem veure les diferents maneres 

de comportar-se de la població, així com les diferents condicions de vida que tenen. 

D’aquesta manera fem una primera tipologia dels grups triats per expressar en una 

variable —en aquest cas una per cada àmbit— la informació que a l’inici teníem ex-

pressada en diferents variables.47

Els resultats d’aquest primer pas de l’anàlisi ens serviran per incloure la riquesa i es-

pecificitat de cada àmbit en l’anàlisi final, però reduint molt les variables directes que 

participen de l’estructuració dels eixos. En aquesta darrera anàlisi introduïm com a 

variables il·lustratives els indicadors de classe que hem construït —l’individual i el de 

la llar—, i també altres variables d’estructura social com ara el sexe, l’edat, l’origen 

geogràfic i el lloc de residència. Arribats aquí i amb els grups socials definits passem 

a interpretar els resultats en clau d’estructura social, és a dir, quines són les classes 

representatives i els grups que les formen, i quines són les característiques d’aquest 

grup, a partir de tota la informació de l’enquesta. 

Aquí hauríem pogut acabar el procés, però a més, per comprovar la bondat dels 

resultats s’ha fet una anàlisi de la variància multivariant (MANOVA) per esbrinar 

quins àmbits socials són els més significativament diferents entre els grups. A través 

d’aquesta tècnica estudiem la relació entre els components obtinguts i les variables de 

classe social:48 la variable dependent és cadascun dels components triats, i l’explicativa 

és l’indicador de classe social.49 

.......................................................................................................................................................................
47. Vegeu l’apartat següent d’aquest annex.  
48. Podem veure la categorització d’aquestes variables a l’apartat “Variables il·lustratives per a lànàlisi 

final de correspondències múltiples” .

49. En el nostre cas hem fet servir els gràfics per comprovar quines són les classes significativament 

diferents entre elles en cada eix o component triat. Vegeu l’apartat a continuació.
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Esquema del procediment analític de l’anàlisi de correspondències 
múltiples i de la classificació jeràrquica

L’anàlisi de correspondències múltiples (ACM)

Primer pas:

· Realització dels ACM de cada grup temàtic50 per establir els eixos de desigualtat 
en cada camp social.

· Extracció dels factors principals de cada grup temàtic de variables de condicions 
de vida (2 per cada grup).

· Aquests 21 grups ens serviran per reduir la informació que teníem a l’inici en 
21 variables noves (una per cada ACM dels temes).

El resultat són 21 grups temàtics dividits en diferents particions que expressen les 
maneres de comportar-se i les condicions de vida de la població.

Segon pas:

· Realitzem un segon ACM amb les 21 variables sorgides com a variables actives 
de l’anàlisi. 

· Hi incloem també les variables il·lustratives (és a dir, aquelles que no estructu-
raran la nostra informació):
· Indicadors de classe construïts (tant individuals com de llar).
· Sexe.
· Edat.
· Origen geogràfic.
· Lloc de residència.

Tercer pas:

· Hem de realitzar diferents proves a aquest segon ACM per poder decidir quina 
és la millor.

.......................................................................................................................................................................
50. Vegeu l’apartat anterior sobre “ Tractament de les dades”.
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Variables nominals actives

  21 Variables   131 modalitats associades

 659 . Barri en 4 classes (5 MODALITATS )

 662 . Despeses en 5 classes (6 MODALITATS )

 665 . Propietats en 3 classes (4 MODALITATS )

 668 . Satisfaccions en 5 classes (6 MODALITATS )

 671 . Privació en 3 classes (4 MODALITATS )

 674 . Política en 6 classes (7 MODALITATS )

 677 . Nivell educatiu en 5 classes (6 MODALITATS )

 680 . Llengua en 6 classes (7 MODALITATS )

 683 . Habitatge en 5 classes (6 MODALITATS )

 686 . Retard pagaments en 4 classes (5 MODALITATS )

 689 . Solidaritat familiar en 6 classes (7 MODALITATS )

 692 . Cura altres en 5 classes (6 MODALITATS )

 695 . Esforç econòmic en 7 classes (8 MODALITATS )

 698 . TIC en 6 classes (7 MODALITATS )

 701 . Treball compte altre en 7 classes (8 MODALITATS )

 704 . Treball compte propi en 4 classes (5 MODALITATS )

 707 . TDF en 7 classes (8 MODALITATS )

 710 . Posició social en 7 classes (8 MODALITATS )

 713 . Economia en 6 classes (7 MODALITATS )

 719 . Salut en 5 classes (6 MODALITATS )

 722 . Préstecs en 4 classes (5 MODALITATS )

Quadre A.5.
Selecció dels individus i de les variables

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

· Interpretem els resultats en clau d’estructura social:

· Comprovar quines classes són representatives (i si perduren en l’estructura 

social).

· Comprovar quins grups les formen (caracteritzant-los amb tota la informació 

disponible).

· Anàlisi del dendograma i decisió del nombre de les particions per analitzar 

(Quadre 1)



186 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 187

DESCRIPTION DE LA COUPURE ‘b’ DE L’ARBRE EN 8 CLASSES
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES CONTINUES
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES
DE COUPURE ‘b’ DE L’ARBRE EN 8 CLASSES

CLASSE 1 / 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
V.TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES                                    
IDEN POIDS
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES   DES VARIABLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
9.66 CLASSE 1 / 8       bb1b  305
 41.16 0.000  94.77  95.30  9.71 Classe 1/8 Partition en 8 classes  Cl1  307
 34.24 0.000  71.61  88.60 11.95 Habitatge 1/5 Habitatge en 5 classes  Hab1  378
 33.86 0.000  58.81  95.05 15.61 Lloguer Règim tinença habitatge   V103  493
 32.68 0.000  46.57  99.21 20.57  *Reponse manquante* HA TINGUT AJUT FAMILIAR PER LA COMPRA 
DEL SEU HABITATGE? 442_  650
 32.27 0.000  68.46  83.94 11.84 Solidaritat 1/6 Solidaritat familiar en 6 classes Sol1 374
 32.04 0.000  63.38  86.56 13.19 NO retard llog hag ALGUN RETARD EN PAGAMENT DE LLOGUERS 
HABITATGE? V002  417
 31.36 0.000  42.48  98.97 22.50 *Reponse manquante* QUIN ANY VA COMPRAR O CONSTRUIR 
L’HABITAGE? 509_  711
 31.29 0.000  58.65  87.12 14.35 NO AJUDA PAGA LLOG  HA TINGUT AJUDA FAMILIAR EN EL PA-
GAMENT DEL LLOGUER? V202 453
 17.90 0.000  16.19  99.68 59.46  -5 mil preu hab Preu de l’habitatge en la compra o construcció (milions)  
@101  1879
 13.56 0.000  13.56  98.21 69.96 *Reponse manquante* QUANT PAGA AL MES DE PRÉSTEC O HI-
POTECA (milers)? 653_  2211
 13.29 0.000  13.74  96.83 68.04 NO PAGA PRÉSTEC PAGA PRÉSTEC/HIPOTECA PER COMPRA/
REHABILITACIÓ HABITATGE? V102  2150
 13.22 0.000  13.55  97.66 69.59 *Reponse manquante* ALGUN RETARD EN PAGAMENT PRÉSTECS/
HIPOTEQUES HABITATGE? 88_  2199
 11.93 0.000  21.33  55.28 25.03 1.000.000 o > hab  NOMBRE D’HABITANTS DEL MUNICIPI DE RE-
SIDÈNCIA V006  791
 11.85 0.000  59.15  17.24  2.81 -13.000 pt lloguer QUANT PAGA DE LLOGUER AL MES? @101   89
 10.87 0.000  61.49  14.45  2.27 49.000-60.999 llog QUANT PAGA DE LLOGUER AL MES? @105   72
 10.84 0.000  16.51  70.89 41.48 Cap fill llar Nº FILLS DE INFORMANT PRINCIPAL QUE VIUEN A LA 
LLAR V001  1311
 10.84 0.000  16.51  70.89 41.48 Llar no fillcàrrec  TIPOLOGIA LLAR AMB FILLS V005  1311

(…)

Quadre A.6.
Descripció de les particions en vuit grups
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 2 / 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES                                    IDEN POIDS
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES   DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                3.08 CLASSE 2 / 8                                  bb2b   97
 17.94 0.000  66.98  57.38  2.64 Retard 3/4 Retard pagaments en 4 classes Ret3   83
 17.66 0.000  66.63  56.48  2.61 2 tipus pagament   NOMBRE RETARD TIPUS PAGAMENT V003   83
 15.39 0.000  33.66  61.96  5.67 SÍ retard rebuts RETARD EN PAGAMENT REBUTS AIGUA, TELF, 
IMPOSTOS, GAS, ETC.?  V001  179
 12.97 0.000  31.27  48.39  4.77 Sí La llar s ha retardat a l hora de pagar els rebuts de l aiguIP01  151
 12.94 0.000  16.17  68.48 13.05 Molta dific fi mes AMB ELS INGRESSOS DE LA LLAR,  COM ARRIBA 
A FINAL DE MES? V001  413
 11.83 0.000  12.86  69.56 16.67  Sí Llar privada  PR01  527
 11.73 0.000  15.91  60.61 11.75  Sí La llar diu que arriba a final de mes amb molta dificultat  IP01  371
 10.77 0.000  34.52  32.58  2.91  Despeses 5/5 Despeses en 5 classes Des5 92
 10.56 0.000  37.10  31.14  2.59  Cap  1ª DESPESA MÉS GRAN QUE HAN FET DARRER ANY (TAN-
CADA) V141   82
 10.44 0.000  17.67  47.25  8.24  Classe 2/8 Partition en 8 classes  Cl2  260
 9.58 0.000  13.30  49.80 11.54  Esforç 3/7  Esforç econòmic en 7 classes   Esf3  365
 9.54 0.000  8.89  68.30 23.68  NO,pot canvi moble  PODEN PERMETRE ECONÒMIC CANVIAR 
MOBLES QUAN FAN MALBÉ? V002  748
 9.45 0.000  8.63  69.47 24.81  NO,pot vacan 1/any  PODEN PERMETRE ECONÒMIC VACANCES 
UN COP ANY? V002  784
 9.33 0.000  16.00  41.82  8.06  NO,pot regal 1/any PODEN ECONÒMIC REGALAR A AMICS/
FAMILIARS UN COP ANY? V002  255
 8.94 0.000  7.10  76.58 33.27  NO,vacances 1/any   VAN DE VACANCES UNA VEGADA ANY?               
V002  1051
 8.57 0.000  16.40  35.81  6.73  Sí La llar no es pot permetre econòmicament fer regals a amics IP01  
213
 8.47 0.000  13.18  42.06  9.84  Malament niv econ EN UNA ESCALA DE 0 A 10, COM VALORA EL 
SEU NIVELL ECONÒMIC? @102  311
 8.22 0.000  16.65  32.46  6.01  Política 5/6 Política en 6 classes Pol5  190
 8.14 0.000  11.46  43.63 11.74  NO,regals 1/any  FAN REGALS A AMICS/GUES I FAMILIARS UN 
COP ANY?       V002  371
 7.98 0.000  21.63  25.33  3.61  no sap    ‘MENYS IMPOSTOS_REDUCCIÓ QUALITAT SERVEIS’,FAVOR/
CONTRA V103  114
 7.91 0.000  6.14  77.84 39.07  TREB classe nucli llar (7) bx03  1235
 7.79 0.000  8.37  56.32 20.75  Sí La llar no es pot permetre econòmicament canviar els mobles IP01  
656
 7.55 0.000  9.72  45.92 14.56  NO,pot roba cd tem  PODEN PERMETRE ECONÒMIC COMPRAR 
ROBA CADA TEMPORADA? V002  460
 7.50 0.000  5.94  77.01 39.97  CLASSE TREB LL Classe llar X302  1263
 7.50 0.000  5.94  77.01 39.97  TREBALL LL   Classe llar X303  1263
 7.47 0.000  9.98  43.73 13.51  Privació 3/3  Privació en 3 classes Pri3  427
 7.36 0.000  6.47  68.44 32.63  NO,canvi mobl malb CANVIEN ELS MOBLES QUAN ES FAN 
MALBÉ? V002  1031
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 7.16 0.000  7.97  53.60 20.73  Sí   La llar no es pot permetre econòmicament anar de vacances unIP01  
655
 7.12 0.000  14.48  28.34  6.03  *Reponse manquante* Nº Metres quadrats QUE TÉ L’HABITATGE            
507_  191
 7.05 0.000  6.05  70.56 35.98  Cl treballadora Classe social nucli llar V003  1137
 7.05 0.000  6.05  70.56 35.98  Cl treballadora Classe social nucli llar (4classes) CS02  1137
 7.05 0.000  6.05  70.56 35.98  Cl treballadora Classe social nucli llar (7classes) CS03  1137
 7.04 0.000  5.66  75.60 41.16  EN CASTELLÀ ENTREV LLENGUA ENTREVISTA V202  1301
 7.02 0.000  12.82  32.00  7.70  NO,econ poden casa ES PODEN PERMETRE ECONÒMICAMENT 
TENIR CASA CONFORTABLE? V002  243
 7.00 0.000  17.16  24.86  4.47  Treb altre3/7 Treball compte altre en 7 classes  Alt3  141
 6.99 0.000  15.95  25.44  4.92  3 ítems privacióII INDICADOR DE PRIVACIÓ II V004  155
 6.97 0.000  5.32  81.35 47.11  NO,estalvia a llar TENEN ALGUN TIPUS D’ESTALVIS A LA LLAR?           
V002 1489
 6.96 0.000  5.33  81.47 47.14  Cl treballadora Classe agrupada  V003  1490
 6.56 0.000  4.66  87.97 58.17  NO,stal LL últ any LLARG ÚLTIM ANY HAN POGUT ESTALVIAR A 
NIVELL DE LLAR? V002  1838
 6.39 0.000  11.49  29.53  7.92  No manca bany PRALS PROBLEMES DE L’HABITATGE?: MANCA DE 
BANY C102  250
 6.38 0.000  11.36  29.29  7.95  No manca ventilac PRALS PROBLEMES HABITATGE?: MANCA DE 
VENTILACIÓ G102  251
 6.37 0.000  10.87  32.00  9.07  NO,casa confortab TENEN UNA CASA CONFORTABLE? V002  287
 6.26 0.000  11.09  29.53  8.21 No viu on voldria PRALS PROBLEMES DE L’HABITATGE?: MANCA 
D’AIGUA CORRENT A102  259
 6.23 0.000  5.28  75.38 44.04  Sempre cast veïns % ÚS LLENGÜES AMB ELS VEÏNS V202  1392
 6.23 0.000  11.01  29.53  8.26  No manca WC  PRALS PROBLEMES DE L’HABITATGE?: MANCA DE 
WÀTER B102  261
 6.22 0.000  13.92  23.40  5.18  6m-1any empresa TEMPS QUE FA QUE TREBALLA EN AQUESTA 
EMPRESA @204  164
 6.20 0.000  8.97  36.51 12.54  Sí  La llar no es pot permetre econòmicament comprar roba nova cIP01  
396
 6.01 0.000  5.96  62.05 32.09  *Reponse manquante* SITUACIÓ ESCALA TENDÈNCIA POLÍTICA             
107_  1014
 5.95 0.000  11.94  25.70  6.64  NO,pot canvi elect PODEN ECONÒMIC CANVIAR ELECTRODOM 
SI ESPATLLEN?  V002  210
 5.92 0.000  9.07  33.44 11.36  Satisfaccions 5/5  Satisfaccions en 5 classes Sat5  359
 5.71 0.000  4.74  78.73 51.18  ParesIP nas no Cat LLOC DE NAIXEMENT PARES IP AGRUPADA 
V002  1618
 5.68 0.000  9.00  33.19 11.37  SÍ HAB DEFIC GREU TÉ HABITATGE ALGUNA DEFICIENCIA GREU 
PER VIURE-HI?  V101  359
 5.65 0.000  4.93  75.08 46.95  CAST a desconegut IDIOMA INICIA CONVERSA AMB UN DESCO-
NEGUT A CATALUNYA? V202  1484
 5.64 0.000  3.78  98.23 80.13  NO  TÉ PERSONA PAGADA PER FER TASQUES DOMÈSTIQUES/
FAMILIARS? V104  2533
 5.62 0.000  7.71  39.05 15.61  Lloguer  Règim tinença habitatge  V103  493
 5.60 0.000  12.38  23.02  5.73  MLTS DIFIC RECURS  RECURSOS, HI HAURIA DIFICULTATS SOLU-
CIONAR PROBLEMES?  V001  181
 5.55 0.000  5.58  60.16 33.23  Semp cast botigues % ÚS LLENGÜES A LES BOTIGUES V202  1050
 
(…)
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MANOVA (anàlisi de la variància multivariant) amb R

· Anàlisi per comprovar la bondat dels nostres resultats.

· Veiem la relació que s’estableix entre els àmbits socials i les variables de classe.

· La categoria ocupacional.

· La variable de classe anterior a l’anàlisi.

· La variable de classe sorgida de l’anàlisi (dividida en 3 i en 8 grups socials).

L’anàlisi de la variància multivariant (MANOVA) no es pot fer dins del programa 

SPAD. Inclouen aquesta tècnica els següents paquets estadístics, entre altres: SAS, SPSS, 

MINITAB i R. Aquest últim, l’R, és de distribució lliure i és el que presentarem. 

L’R és un paquet estadístic que admet la programació amb el llenguatge S, orientat a 

objectes. Hi ha moltes llibreries de programes desenvolupades en R que resolen tot 

tipus de problemes estadístics. Tant el programa R com les llibreries es poden obtenir al 

web del CRAN (The Comprehensive R Archive Network): http://cran.r-project.org/.

L’anàlisi de la variància multivariant és una de les tècniques incloses al paquet base 

de R. La funció manova és l’encarregada d’aquesta tasca. L’ajuda del programa R 

(help(manova)) dóna molta informació sobre l’ús d’aquesta funció, la informació 

que produeix i referències teòriques sobre la MANOVA.

La forma més còmoda de treballar amb R és mitjançant petits programes (R-scripts) 

fets amb un editor de textos qualsevol que consisteixen en una seqüència de coman-

daments de R. El Quadre A.7 mostra un exemple de R-script.
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clsoc<read.delim2(file=”../SPAD/Clas_soc_y_factores_con PCA.txt”)

names(clsoc)

# [1] “KIDEN”                  

# [2] “Classe.social.nucli.llar”        

# [3] “Classe.agrupada”             

# [4] “Ponderació.Entrevistats..4589.”     

# [5] “Ponderació.individual..5757.”      

# [6] “Pes.llar”                

# [7] “Dificultades.Economicas..Axe.factoriel.1”

# [8] “Dificultades.Economicas..Axe.factoriel.2”

# [9] “Situac..Econ..Relativa..Axe.factoriel.1” 

#[10] “Situac..Econ..Relativa..Axe.factoriel.2” 

#[11] “Axe.factoriel.1”

#[12] “Axe.factoriel.2” 

#[13] “Axe.factoriel.3”

#[14] “Axe.factoriel.4” 

attach(clsoc,pos=1)

CPs <- cbind(Axe.factoriel.1, Axe.factoriel.2, Axe.factoriel.3, Axe.factoriel.4)

fit.cl.soc.llar <- manova(CPs ~ Classe.social.nucli.llar,weights=Ponderació.individual..5757.)

summary(fit.cl.soc.llar)

fit.cl.soc.indiv <- manova(CPs ~ Classe.agrupada,weights=Ponderació.individual..5757.)

summary(fit.cl.soc.indiv)

Esquema detallat de treball 

L’esquema de treball que s’ha dut a terme per relacionar les condicions de vida amb 

la classe social es detalla a continuació.

1. Per cada grup temàtic de variables de condicions de vida:

· Realitzar una anàlisi de correspondències múltiples amb SPAD. 

Quadre A.7.
Exemple de R-script
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· Desar els factors obtinguts de l’ACM (es recomana desar un o dos factors). 

· Realitzar una anàlisi de conglomerats basat en l’ACM.

· Desar la variable indicadora de conglomerats. 

· Netejar els nous fitxers de dades per deixar-hi només les noves variables (factors 

o indicadors de conglomerats, segons el cas), les variables de classe social i les 

variables d’identificació d’individus.

2. Juxtaposar tots els fitxers de factors obtinguts de l’ACM. 

3. Resumir la informació del fitxer de factors en unes poques (no més de 6) compo-

nents mitjançant l’anàlisi de components principals, i guardar aquestes components 

en un nou fitxer de dades: (fitxer 1).

4. Juxtaposar tots els fitxers d’indicadors de conglomerats.

5. Resumir la informació del fitxer d’indicadors de conglomerats en unes poques (no 

més de 6) components mitjançant l’anàlisi de correspondències múltiples, i guardar 

aquestes components en un nou fitxer de dades: (fitxer 2). 

6. Exportar les dades dels fitxers 1 i 2 a un format de text amb els camps separats per 

tabuladors.

7. Des del programa R, realitzar la lectura dels fitxers 1 i 2 amb format de text.

8. Realitzar les anàlisis de variància multivariants (MANOVA) següents:

· Variable explicativa discreta: classe social individual resultant de l’ACM (8 

grups).

· Variables dependents: components obtingudes a partir dels factors de  

condicions de vida (fitxer 1).

· Variable explicativa discreta: classe social resultant de l’ACM (3 grups).

· Variables dependents: components obtingudes a partir dels factors de  

condicions de vida (fitxer 1).

Un exemple de com es duen a terme les tasques que s’han de desenvolupar amb el 

programa R (passos 7 i 8) es troba al Quadre A.7. Petites modificacions d’aquest R-

script permeten completar l’estudi.

Els resultats d’aquestes anàlisis són els que mostra el Quadre A.8.
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> fit.cl.soc.llar <- manova(CPs ~ Classe.social.nucli.llar, weights=Ponderació.individual..5757.)

> summary(fit.cl.soc.llar)

 Df Pillai approx F num Df den Df  Pr(>F)  
Classe.social.nucli.llar  10 0.1137 16.5566   40 22644 < 2.2e-16 ***
Residuals         5661                       
---
Signif. codes: 0 `***’ 0.001 `**’ 0.01 `*’ 0.05 `.’ 0.1 ` ‘ 1 
 

> fit.cl.soc.indiv <- manova(CPs ~ Classe.agrupada, weights=Ponderació.individual..5757.)

> summary(fit.cl.soc.indiv)

 Df Pillai approx F num Df den Df  Pr(>F)  
Classe.agrupada   4  0.574 237.349   16 22668 < 2.2e-16 ***
Residuals    5667                       
---
Signif. codes: 0 `***’ 0.001 `**’ 0.01 `*’ 0.05 `.’ 0.1 ` ‘ 1 

En aquest cas és altíssima la capacitat de les variables de classe social per explicar les 

diferències individuals en les condicions de vida de la població de Catalunya.

Variables per a l’anàlisi de correspondències múltiples

Quadre A.8.
Resultat de l'anàlisi de la variància multivariant

Quadre A.9.
Variables per a l’anàlisi de correspondències múltiples

Propietats

Segona residència
Local comercial
Local industrial
Garatge o plaça de pàrquing
Propietat immobiliària: pis, casa…
Terreny agrari o forestal
Nombre de propietats
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Estalvis

Estalvis llar
Estalvis propis
Estalvis últim any propis
Estalvis últim any llar
Temps que pot mantenir-se amb estalvis
Pla de jubilació

Privació

Tenen casa confortable
Es poden permetre tenir una casa confortable
Compren roba d’abric 
Poden comprar roba d’abric un cop l’any
Una vegada l’any van de vacances
Poden anar de vacances un cop l’any
Canvien mobles que es fan malbé
Poden canviar els mobles quan es fan malbé
Canvien electrodomèstics espatllats
Poden canviar els electrodomèstics quan s’espatllen
Mengen carn i peix setmanalment
Poden menjar carn i peix setmanalment
Compren sabates noves cada any
Poden comprar sabates noves cada any
Compren roba nova cada temporada
Poden comprar roba nova cada temporada
Compren regals a amics i familiars un cop l’any
Poden comprar regals a amics i familiars un cop l’any
Nombre d’ítems de privació

Esforç econòmic

Esforç per comprar remeis o medicaments
Esforç per pagar escola fills
Esforç per despeses extraescolars
Esforç per despeses habitatge
No tenen recursos per solucionar els problemes de la llar
Com arriben a fi de mes
Ingressos mínims necessaris per fi de mes
Serveis socials
Préstecs
Ajuts despeses habitatge
Ajut institucions

Retards pagaments

Lloguer de l’habitatge
Lloguer del negoci
Préstec o hipoteca habitatge
Rebuts aigua, telèfon, electricitat, gas, impostos
Pagaments de compres
Nombre de retards en els pagaments

Situació econòmica

Situació econòmica llar en comparació amb els pares
Situació econòmica llar en comparació amb el barri
Situació econòmica llar en comparació amb el conjunt de catalunya
Situació econòmica llar respecte any anterior
Situació econòmica llar respecte any vinent
Situació econòmica general any vinent en comparació amb l’actual
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Préstecs

Nombre de préstecs darrers 5 anys membres llar
Algun membre de la llar ha demanat algun préstec el darrer any? Quants?
Motiu del primer préstec
Motiu del segon préstec
Motiu del tercer préstec
Quantitat dels préstecs

Política

Qui és responsable del benestar dels ciutadans?
D’acord o no amb augmentar els impostos per millorar els serveis públics
D’acord o no amb reduir impostos i reduir qualitat i quantitat serveis
Eix esquerra-dreta
Eix nacionalisme

Despeses
Despesa més gran últim any
Segona despesa més gran últim any
Terecera despesa més gran últim any

Salut
Estat de salut percebut 
Cobertura sanitària dels membres de la llar 

Escolarització fills

Satisfacció estudis dels fills
Satisfacció centre educatiu
Satisfacció tipus d’educació que reben
Mitjana cost escolarització
Llar amb beca escolar
Nombre de fills amb beca
Escola pública o privada
Escola laica o religiosa
Centre descaratat pel cost econòmic

Cura d’altres

Ajudar a fer deures
Anar a reunions d’escola
Organitzar el dia a dia dels fills
Tenir cura de persones grans o malaltes
Nombre d’hores que dedica a cuidar adults o persones malaltes
Nombre d’hores cura fills
Tipus persona de la que té cura
Adults a càrrec seu
On viuen els adults que cuida
Hores/setmana que dedica a cuidar adults
Qui té cura en primer lloc dels fills mentre vostè treballa
Qui té cura en segon lloc dels fills mentre vostè treballa
Qui té cura en tercer lloc dels fills mentre vostè treballa
Cura d’hospitalitzats l’últim any
Nombre membres amb dificultats
Membres amb dificultats

Conciliació

Conciliació horari escola-treball
Conciliació horari escola i treball domèstic i familiar (tdf)
Reducció jornada per cuidar fills
Reducció jornada per cuidar adults
Deixar feina per cuidar fills
Ajornar l’entrada al món laboral per cuidar adults
Deixar feina en tenir fills
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Treball domèstic i 
familiar

Lloguer de persona per fer el treball domèstic i familiar
Existència de contracte lloguer de la persona que fa el treball domèstic i familiar
Hores setmana a treball domèstic i familiar persona llogada
Conflicte parella repartiment treball domèstic i familiar
Conflicte altres repartiment treball domèstic i familiar
Col·laboració fills treball domèstic i familiar
Content aportació parella treball domèstic i familiar
Expectatives parella treball domèstic i familiar
Expectatives altres treball domèstic i familiar 
Càrrega treball domèstic i familiar 
Hores treball domèstic i familiar setmana 
Hores treball domèstic i familiar cap de setmana
Realització treball domèstic i familiar 
Responsabilitat treball domèstic i familiar

Nivell educatiu

Nivell estudis acabats
Estudis en curs
Resultats estudis 
Edat fi estudis
Nivell educatiu nucli llar
Nivell educatiu llar de procedència

Posició social

Què proporciona èxit a la vida
Classe social subjectiva
Existència desigualtats
Desigualtat d’oportunitats
Augment desigualtat
Fills dificultat trobar feina
Fills com ho tindran respecte als pares
Fills classe social respecte als pares

Barri

Viu al barri/veïnat on voldria viure
Raó per la qual no canvia de lloc
Bon barri per pujar els fills
Escala 0-10 nota al barri
Escala 0-10 nota als transports públics
Escala 0-10 nota als serveis i equipaments públics barri

Habitatge

Metres quadrats
Règim de tinença
Modalitat protecció oficial
Cost lloguer
Any habitatge
Preu habitatge
Hipoteca
Deficiències greus
Deficiència canvi d’habitatge
Tipus problema
Viu a l’habitatge que voldria
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Xarxa familiar

Proximitat familiar
Proximitat pares
Proximitat sogres
Proximitat fills
Proximitat germans
Proximitat cunyats
Freqüència comunicació pares
Freqüència comunicació sogres
Freqüència comunicació fills
Freqüència comunicació germans
Freqüència comunicació cunyats
Nombre familiars a prop

Horari jornada laboral

Tipus familiars a prop
Jornada laboral oficial
Hores extra
Percentatge hores extra pagades
Se sent obligat a fer hores extra
Jornada que prefereix

TIC

Ordinador i internet a casa
Ús ordinador estudiar
Ús ordinador treballar
Ús ordinador fer gestions
Ús ordinador divertir-se 
Ús internet estudiar
Ús internet treballar
Ús internet fer gestions
Ús internet divertir-se
Ús internet relacionar-se
Per a qui es va comprar l’ordinador
Disposició cotxe
Cotxe cedit empresa 

Solidaritat familiar

Ajut lloguer
Ajut compra habitatge
A qui acudeix si té problema personal greu
A qui acudeix si es queda sense ingressos
A qui acudeix perquè cuidin algú de la família
Ha deixat o donat diners
A qui acudeix si té dificultats económiques

Llengua

Llengua entrevista
La seva llengua
Ús a la feina
Ús a l’escola
Ús amb amics
Ús amb veïns
Ús a la llar
Ús a les botigues
Inici conversa
Ús majoritari
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Treball per compte 
propi

Es paga autònoms 
Fa de treballador 
Copropietat de l’empresa
Nombre d’assalariats (empresaris amb assalariats) 
Nombre d’assalariats (assalariats pròpia empresa)
Empresa heretada
Temps de treball mateixa empresa

Treball per compte 
d’altri

Nombre de treballadors
Autoritat dins organització
Tipus organització
Temps a l’empresa
Contracte des del primer moment 
Temps mateix càrrec
Evolució sou 
Tipus de contracte 
Durada del contracte 

Aturats

Voluntariat atur
Temps en atur 
Subsidi 
Mesos subsidi rebut
Mesos queden per rebre subsidi 
Cerca de feina aturats 
Tipus jornada feina busca
Ingressos per sota dels quals no treballaria

Inactius

Voluntariat inactivitat
Motiu per no haver treballat mai 
Li agradaria tenir feina per guanyar diners
Cerca feina inactius
Tipus jornada feina inactius
Ingressos per sota dels quals no treballaria
Pensió
Fa feinetes

Treball

Situació respecte activitat laboral
Edat inici vida laboral
Treball temps complet
Nombre de feines
Feina a casa
Professional liberal

Satisfaccions

Escala 0-10 la seva salut 
Escala 0-10 el seu nivell econòmic 
Escala 0-10 la seva parella 
Escala 0-10 els seus fills 
Escala 0-10 la seva feina
Escala 0-10 la seva vida social
Escala 0-10 la quantitat de lleure de què disposa
Escala 0-10 fills rendiment escolar 
Escala 0-10 fills comportament dels fills
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Característiques de les particions de les anàlisis de correspondèn-
cies múltiples 

De cada un dels àmbits analitzats s’ha obtingut una sola variable que recull i estructura 

la informació de les variables que el formen.51 Aquesta és una manera de reduir sense 

perdre riquesa el nombre de variables finals que intervenen en la segona etapa analítica 

d’aquesta recerca, és a dir, l’anàlisi de correspondències múltiples final. Altrament seria 

impossible interpretar els resultats de la interacció directa de 300 variables. 

En el quadre següent (Quadre A.10) es recull quines han estat les categories de la 

variable resultant de cada àmbit i una breu descripció del seu contingut.

.......................................................................................................................................................................
51. Vegeu l’apartat anterior d’aquest annex.

Satisfaccions

Escala 0-10 fills estudis que els proporciona o ha proporcionat
Escala 0-10 fills la feina que tenen
Escala 0-10 fills ambient de la llar
Escala 0-10 fills temps que els dedica
Escala 0-10 fills el nivell econòmic que els proporciona
Escala 0-10 satisfacció vida en genaral
Satisfacció amb la vida respecte any passat
Què li agradaria tenir i no té
Què és el que més li preocupa



198 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 199

ESFORÇ ECONÒMIC

1/7:Nivell baix amb certes dificultats per arribar a fi de mes, 
principalment a causa de l’habitatge però no mostren tendència 
a demanar préstecs.
2/7: Nivell baix però sense dificultats (van bé).
3/7: No arriben a fi de mes i demanen ajuts a institucions, problemes 
amb l’habitatge i medicaments.
4/7: Tenen problemes per arribar a fi de mes, els costa l’escolarització 
dels fills, l’habitatge i els medicaments.
5/7: No els suposa cap esforç, arriben amb facilitat a fi de mes, tot 
i que tenen algun préstec.
6/7: No és un problema arribar a fi de mes, però els costa esforç 
l’escolarització dels fills i l’habitatge.
7/7: Arriben amb dificultats a fi de mes, tenen un préstec i els costa 
l’escola dels fills, l’habitatge i els medicaments.

POSICIÓ SOCIAL

1/7: Consideren que les desigualtats són socials.
2/7: Consideren els individus responsables de les desigualtats.
3/7: Consideren que les desigualtats augmenten, i responen “altres” 
a la classe social subjectiva. 
4/7: Consideren que hi ha desigualtats però són individuals i estan 
disminuint. Es consideren de classe baixa.
5/7: No saben si augmenten les desigualtats ni la classe social que 
tenen.
6/7: No saben si augmenten les desigualtats.
7/7: Creuen que les desigualtats no existeixen i es consideren de 
classe baixa.

DESPESES

1/5: Només contesten 1 despesa.
2/5: Despeses pels fills.
3/5: Despeses per vehicle-negoci.
4/5: Despeses de tot tipus sense ser elevades.
5/5: Sense despeses.

RETARD EN PAGAMENTS

1/4: Cap retard.
2/4: Un tipus de retard.
3/4: Dos tipus de retard.
4/4: Manca la resposta.

PRÉSTECS: de + a - endeutament

2/4
4/4
3/4
1/4: Manca la resposta.

Quadre A.10.
Característiques de les particions
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TREBALL DOMÈSTIC I FAMILIAR

1/7: Igualitaris en repartiment però no en organització.
2/7: El fa la dona però sense conflictes.
3/7: Ajut de l’home o fill però sense conflictes.
4/7: Igual que l’anterior però amb conflictes.
5/7: Entrada d’altres persones en el repartiment.
6/7: Les dones no el comparteixen amb ningú. 
7/7: No el fa ningú de la llar.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ

1/6: No tenen PC.
2/6: Tenen PC i no l’usen.
3/6: Tenen PC i en fan molt d’ús.
4/6: Tenen PC i connexió i no l’usen.
5/6: Tenen PC i connexió i en fan molt d’ús.
6/6: Tenen PC i connexió però amb menys ús que l’anterior.

SOLIDARITAT FAMILIAR

1/6: Tenen xarxa familiar - ells proveïdors.
2/6: No tenen xarxa familiar.
3/6: Tenen xarxa familiar, no han rebut ajut però hi compten.
4/6: Tenen xarxa familiar però compten amb els serveis socials.
5/6: No compten amb xarxa familiar i sí amb la parella.
6/6: Tenen xarxa i ha rebut.

HABITATGE

1/5: Lloguer i volen canviar.
2/5: Deficiències greus de l’habitatge.
3/5: Cessió.
4/5: Propietat sense préstec.
5/5: Propietat amb préstec.

LLENGUA

1/6: Bilingües.
2/6: Bilingües.
3/6: Català majoritàriament.
4/6: Català sempre.
5/6: Altres i castellà vehicular.
6/6: Castellà sempre.

NIVELL EDUCATIU

1/5: Primaris.
2/5: Sense estudis. 
3/5: Secundaris.
4/5: Universitaris.
5/5: Universitaris estudiant encara.

SITUACIÓ POLÍTICA

1/6: Més català que espanyol, centre i esquerra, sembla que volen 
que s’administri millor.
2/6: Catalans d’esquerres i volen augment d’impostos.
3/6: Espanyols, el govern només responsable dels més desafavo-
rits.
4/6: Més espanyol que català, centre-dreta.
5/6: No saben situar-se en l’eix català/espanyol i són de dretes.
6/6: Resposta mancant.



200 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 201

SATISFACCIONS

1/5: Regular salut i nivell econòmic, molt bé lleure i vida social, bé 
vida en general però sembla que la progressió no és a millor.
2/5: Molt bé tot.
3/5: Bé vida en general i són optimistes malgrat regular/malament 
lleure i regular feina.
4/5: Regular vida en general i molt malament la feina, el lleure i el 
nivell econòmic.
5/5: Molt malament tot, especialment nivell econòmic i salut, i 
pessimistes pel futur.

PRIVACIÓ
1/3: Tenen fins a 3 ítems de privació.
2/3: No tenen privació.
3/3: Més de 3 ítems de privació.

SALUT

1/5: Salut regular.
2/5: Bona salut i cobertura privada.
3/5: Salut dolenta.
4/5: Salut molt dolenta.
5/5: Bona salut i cobertura pública però amb assistència privada. 

BARRI

1/4: Viuen on volen, bon barri però equipaments dolents.
2/4: Tot bé.
3/4: Tot molt bé.
4/4: No és un bon lloc per viure i no poden sortir-ne per qüestions 
econòmiques.

ECONOMIA

1/6: Veuen el futur igual però sense solidesa econòmica.
2/6: Veuen el futur pitjor.
3/6: Veuen el futur millor.
4/6: Veuen el futur igual però solidesa econòmica.
5/6: Veuen el futur igual però molta solidesa econòmica malgrat 
estalvis en la mitjana.
6/6: Resposta mancant però tenen estalvis.

CURA D’ALTRES

1/5: Cura de grans i petits que no viuen a la mateixa llar.
2/5: Cura de fills.
3/5: Cura d’adults i membres de la llar amb dificultats.
4/5: Cura de ningú.
5/5: Cura de membre llar amb dificultats.

TREBALL PER COMPTE PROPI

1/4: Treballador d’una empresa.
2/4: Empresari amb assalariats.
3/4: No paga autònoms.
4/4: Empresari sense assalariats.

TREBALL PER COMPTE D’ALTRI

- 1/7: Contracte indefinit, funcionaris.
- 2/7: Contracte indefinit 3-6 anys a l’empresa.
- 3/7: Contracte indefinit 6-10 anys a l’empresa.
- 4/7: Contracte eventual i obra o servei. 
- 5/7: Contracte 6 mesos-1 any durada.
- 6/7: Les formes més atípiques de contractació.
 - 7/7: Contracte 1-3 mesos durada.
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ORIGEN GEOGRÀFIC DE LES LLARS

Núm. absolut % del total

Tots nascuts a Catalunya 1.881 48,54

Tots nascuts a la resta d’Espanya 387 9,98

Tots nascuts en un altre país 104 2,70

Mixt Cat./Esp. 1.317 33,98

Mixt Cat./altre país 135 3,48

Mixt Cat./Esp./altre país 30 0,77

Tots nascuts Esp./altre país  22 0,57

Total 3.874 100,00

Variables il·lustratives per a l’anàlisi final de correspondències 
múltiples

SEXE

Núm. absolut % del total

Home 1.757  45,35

Dona 2.117  54,65

Total 3.874 100,00

EDAT 

Núm. absolut % del total

16-24 anys  477 12,31

25-34 anys  774 19,99

35-49 anys 1.062 27,42

50-64 anys  800 20,65

65 anys i més  761 19,64

0-4 anys  0 0,00

5-15 anys  0 0,00

Total 3.874 100,00

A continuació presentem una sèrie de taules que mostren les variables il·lustratives 

utilitzades per a l’anàlisi final de correspondències múltiples. Aquestes variables ens 

han servit per enriquir la interpretació de l’estructura resultant d’aquesta anàlisi.



202 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials 203

LLOC DE NAIXEMENT

Núm. absolut % del total

Nascut a Catalunya 2.498 65,16

Nascut a Espanya 1.136 29,62

Nascut en un altre país  200 5,22

No ho sap  0 0,00

Total 3.833 100,00

PROVÍNCIA DE RESIDÈNCIA

 Núm. absolut % del total

Barcelona 2.939 75,85

Girona  338 8,73

Lleida  225 5,80

Tarragona  373 9,61

Total 3.874 100,00

CLASSE SOCIAL AGREGADA LLAR

Núm. absolut % del total

Mitjana propietària 280 7,34

Mitjana assalariada 760 19,93

Treballadora 1.412 37,04

Altres 122 3,20

Mitjana propietària + assalariada 194 5,08

Mitjana propietària + treballadora 239 6,28

Mitjana propietària + altres 87 2,28

Mitjana assalariada + treballadora 506 13,27

Mitjana assalariada + altres 73 1,91

Treballadora + altres 140 3,67

Total 3.811 100,00
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CLASSE SOCIAL INDIVIDUAL l DESAGREGADA

Núm. absolut % del total

Empresaris amb assalariats 125 3,34

Empresaris sense assalariats 288 7,68

Professionals liberals 45 1,19

Directors/gerents 75 2,01

Tècnics alts 229 6,10

Tècnics mitjans 580 15,48

Personal administratiu 204 5,45

Encarregats 93 2,47

Treballadors qualificats indústria 593 15,84

Treballadors no qualificats indústria 288 7,70

Treballadors qualificats serveis 357 9,54

Treballadors no qualificats serveis 358 9,56

Treballadors qualificats agraris 42 1,11

Treballadors no qualificats agraris 3 0,09

No classificables 39 1,03

Ajut familiar 65 1,73

No ha treballat mai 291 7,77

NS/NC 36 0,96

Treball domèstic 35 0,92

Total 3.746 100,00
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CLASSE SOCIAL INDIVIDUAL DESAGREGADA PER SEXE

 Núm. absolut % del total

Empresaris amb assalariats home  82 2,18

Empresaris amb assalariats dona  166 4,44

Empresaris sense assalariats home  44 1,16

Empresaris sense assalariats dona  121 3,24

Professionals liberals home  24 0,65

Professionals liberals dona  20 0,54

Directors/gerents home  56 1,49

Directors/gerents dona  19 0,52

Tècnics alts home  121 3,24

Tècnics alts dona  107 2,87

Tècnics mitjans home  219 5,84

Tècnics mitjans dona  361 9,64

Personal administratiu home  82 2,18

Personal administratiu dona  123 3,27

Encarregats home  62 1,65

Encarregats dona  31 0,82

Treballadors qualificats indústria home  428 11,42

Treballadors qualificats indústria dona  166 4,43

Treballadors no qualificats indústria home  115 3,07

Treballadors no qualificats indústria dona  173 4,63

Treballadors qualificats serveis home  133 3,54

Treballadors qualificats serveis dona  225 6,00

Treballadors no qualificats serveis home  95 2,54

Treballadors no qualificats serveis dona  263 7,02

Treballadors qualificats agraris home  16 0,41

Treballadors qualificats agraris dona  25 0,65

Treballadors no qualificats agraris home  2 0,07

Treballadors no qualificats agraris dona  2 0,06

No classificables home  4 0,11

No classificables dona  35 0,92

Ajut familiar home  13 0,34

Ajut familiar dona  52 1,39

No ha treballat mai home  71 1,90

No ha treballat mai dona  220 5,87

NS/NC home  11 0,29

NS/NC dona  25 0,66

Treball domèstic home  0 0,00

Treball domèstic dona  35 0,92

Total 3.746 100,00
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CLASSE SOCIAL DESAGREGADA OCUPATS I ATURATS PER SEXE

 Núm. absolut % del total

Empresaris amb assalariats home  67 2,97

Empresaris amb assalariats dona  38 1,68

Empresaris sense assalariats home  102 4,52

Empresaris sense assalariats dona  63 2,77

Professionals liberals home  24 1,08

Professionals liberals dona  18 0,80

Directors/gerents home  40 1,79

Directors/gerents dona  19 0,84

Tècnics alts home  98 4,32

Tècnics alts dona  101 4,48

Tècnics mitjans home  187 8,25

Tècnics mitjans dona  325 14,36

Personal administratiu home  55 2,41

Personal administratiu dona  81 3,56

Encarregats home  35 1,55

Encarregats dona  21 0,91

Treballadors qualificats indústria home  322 14,24

Treballadors qualificats indústria dona  102 4,52

Treballadors no qualificats indústria home  64 2,82

Treballadors no qualificats indústria dona  13 0,56

Treballadors qualificats serveis home  81 3,56

Treballadors qualificats serveis dona  145 6,39

Treballadors no qualificats serveis home  62 2,73

Treballadors no qualificats serveis dona  92 4,07

Treballadors qualificats agraris home  12 0,52

Treballadors qualificats agraris dona  7 0,30

Treballadors no qualificats agraris home  1 0,03

Treballadors no qualificats agraris dona  1 0,03

No classificables home  4 0,18

No classificables dona  6 0,26

Ajut familiar home  9 0,39

Ajut familiar dona  17 0,76

No ha treballat mai home  3 0,12

No ha treballat mai dona  5 0,23

NS/NC home  9 0,42

NS/NC dona  1 0,05

Treball domèstic home  0 0,00

Treball domèstic dona  35 1,53

Total 2.264 100,00
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CLASSE SOCIAL DESAGREGADA INACTIUS PER SEXE

 Núm. absolut % del total

Empresaris amb assalariats home  14 0,98

Empresaris amb assalariats dona  6 0,38

Empresaris sense assalariats home  64 4,32

Empresaris sense assalariats dona  57 3,85

Professionals liberals home  0 0,00

Professionals liberals dona  4 0,25

Directors/gerents home  16 1,05

Directors/gerents dona  0 0,03

Tècnics alts home  24 1,59

Tècnics alts dona  6 0,40

Tècnics mitjans home  32 2,16

Tècnics mitjans dona  36 2,44

Personal administratiu home  27 1,83

Personal administratiu dona  42 2,83

Encarregats home  27 1,80

Encarregats dona  10 0,70

Treballadors qualificats indústria home  105 7,10

Treballadors qualificats indústria dona  63 4,28

Treballadors no qualificats indústria home  51 3,45

Treballadors no qualificats indústria dona  161 10,84

Treballadors qualificats serveis home  52 3,50

Treballadors qualificats serveis dona  80 5,40

Treballadors no qualificats serveis home  33 2,26

Treballadors no qualificats serveis dona  171 11,53

Treballadors qualificats agraris home  4 0,25

Treballadors qualificats agraris dona  19 1,29

Treballadors no qualificats agraris home  0 0,02

Treballadors no qualificats agraris dona  2 0,12

No classificables home  0 0,00

No classificables dona  29 1,93

Ajut familiar home  4 0,28

Ajut familiar dona  35 2,35

No ha treballat mai home  68 4,61

No ha treballat mai dona  215 14,48

NS/NC home  2 0,10

NS/NC dona  24 1,60

Treball domèstic home  0 0,00

Treball domèstic dona  0 0,00

Total 1.482 100,00
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CLASSE SOCIAL DE LA LLAR (NOMÉS PARELLES) PER SEXE (DONA + HOME)

Núm. absolut % del total

Empresaris tots dos 98 3,84

Propietària + mitjana assalariada 50 1,97

Mitjana assalariada + propietària 145 5,65

Treballadora + propietària 157 6,12

Mitjana assalariada tots dos 201 7,87

Treballadors tots dos 351 13,72

Mitjana assalariada tots dos: dona> home 71 2,79

Mitjana assalariada tots dos: home> dona 147 5,75

Treballadora tots dos: dona> home 78 3,05

Treballadora tots dos: home> dona 312 12,18

Interclasse tots dos: dona> home 279 10,90

Interclasse tots dos: home> dona 234 9,13

Propietària + treballadora 71 2,78

Sense categoria + empresària 92 3,58

Sense categoria + mitja assalariada 76 2,95

Sense categoria + treballadora 177 6,92

No classificables 20 0,79

Total 2.561 100,00

Dendogrames

El dendograma és la representació gràfica dels grups que resulten de la comparació de 

les variables que caracteritzen els individus de la mostra. És molt útil perquè plasma 

amb gran nitidesa les distàncies que s’estableixen entre els grups. Així veiem quins 

grups estan més propers entre ells i quins grups són més diferents, a mesura que anem 

passant d’un nivell a l’altre del dendograma. 
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Dendograma A.1.
Classificació jeràrquica dels vuit grups socials descrits en la recerca1

��� �� ������ ��� ��� ��� ��

1. La línia horitzontal que parteix el dendograma ens indica la divisió en els vuit grups socials que es 

descriuen al llarg del document per caracteritzar les tres classes socials.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.:
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Abstract

Aquest capítol fa ús de les dades de la primera onada del PaD per tal d’avaluar les probabilitats 

dels joves d’accedir a l’escola pública (en comptes de la privada) i a l’ensenyament secundari 

postobligatori. Per a cada anàlisi s’explora en primer lloc les relacions bivariades entre la vari-

able dicotòmica referida a l’accés (accedir o no accedir) i variables referides a les característi-

ques individuals i familiars (lloc de residència, situació laboral dels progenitors, classe social, 

etc.). En segon lloc, s’exposen els resultats d’una regressió logística a partir de les variables més 

significatives per explicar l’accés a cadascuna de les cruïlles descrites. Les anàlisis mostren la 

importància del factor territorial (municipi de residència) per explicar la probabilitat d’accés a 

l’escola pública o privada, un resultat que és coherent amb les característiques de la distribució 

de l’oferta de cada sector de titularitat al territori. D’altra banda, els factors relacionats amb 

l’origen social de l’individu (classe social, situació laboral dels progenitors o nivell d’estudis 

de la mare) són els que es mostren més significatius a l’hora d’explicar l’accés a l’ensenyament 

secundari postobligatori.
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Aquest capítol fa ús de les dades de la primera onada del PaD (2001-2002) per tal d’ava-

luar les probabilitats dels joves d’accedir a l’escola pública (en comptes de la privada) i a 

l’ensenyament secundari postobligatori. Si bé el fet d’utilitzar dades del PaD no ens permet 

detallar els càlculs a escala comarcal, aquestes dades sí que ens ofereixen la possibilitat 

d’aproximar l’anàlisi a una unitat de mesura més directa: la persona entrevistada.

Cal tenir en compte la perspectiva que dóna el treball amb dades del PaD (basades en 

l’entrevista directa) per esbrinar què passa a les principals bifurcacions del sistema escolar, 

ja que la informació agregada per les unitats territorials que donen altres fonts com ara 

l’Estadística d’Ensenyament o l’Estadística de Població no dóna una imatge versemblant 

de les seves subdivisions. Aquest capítol explica els factors que afavoreixen la probabilitat 

de matricular-se a l’escola pública i de cursar l’ensenyament secundari postobligatori. 

Gràficament, aquestes dues distribucions determinen dues cruïlles decisives, on els camins 

que pren l’alumnat acaben influint sobre la importància numèrica dels centres públics i 

privats i dels cicles posteriors al mínim legal. És clar que això no vol dir que les opcions 

d’aquests moments prefigurin inexorablement l’itinerari escolar d’una persona, ja que 

pot canviar d’escola o reprendre els estudis en altres moments, però sí que són cruïlles 

bàsiques que donen forma a una trajectòria educativa de més o menys durada.

.......................................................................................................................................................................
1. Aquest capítol ha estat extret del llibre Les desigualtats territorials en l’ensenyament a Catalunya, de 

Xavier Bonal, Xavier Rambla i Marc Ajenjo. Fundació Jaume Bofill i Editorial Mediterrània. Col. Polítiques 

núm. 43. Barcelona, desembre de 2004.

Introducció1
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L’anàlisi observa el complex fenomen que anomena accés amb plena consciència del 

risc de simplificar. De fet, es limita a llegir les dades estadístiques proporcionades per 

un instrument tan poderós com el PaD. D’aquesta manera, ha calgut reduir la varietat 

d’opcions a una tria dicotòmica entre els fets d’accedir o bé no accedir a unes menes 

d’escola o de cicle. Certament, hem de recordar que ni el ventall de possibilitats és tan 

restringit ni les decisions es prenen fora de context. Però també és important saber 

quina és la distribució de les característiques socials de l’alumnat que segueix unes 

vies i unes altres, perquè aquest criteri és molt apropiat per jutjar fins a quin punt 

l’educació és efectivament igualitària o desigual.

La recerca sobre l’educació dóna una de les raons més decisives per justificar una anàlisi 

quantitativa. Fa uns anys, quan es mesuraven les desigualtats educatives a Catalunya, 

s’havia de tenir en compte que l’escola no estava a l’abast de tothom, ni era explícitament 

un dret social, ni havia de respondre a les mateixes condicions d’igualtat legal que ara. 

Més endavant, la institucionalització de l’ensenyament obligatori universal ha significat 

un gran progrés respecte a la situació d’aleshores. Tot i així, la recerca internacional 

continua fent evidents diverses cares de la desigualtat educativa fins i tot als països 

rics de l’OCDE, entre els quals figura Espanya (Jonsson i Erikson 2000, OCDE 2001). 

En altres estudis hem hagut de fer notar també que aquestes desigualtats persisteixen 

a Espanya (Calero i Bonal 1999) i a Catalunya (Bonal i Rambla 2001, Rambla 1999). 

Tot plegat suggereix que la distribució de l’accés a l’escola pública i a l’ensenyament 

postobligatori segurament és esbiaixada, i que lògicament és important conèixer la 

magnitud d’aquesta desigualtat.

Abans d’abordar els temes específics, recordarem que el PaD fa una altra contribució. 

Les anàlisis anteriors han comparat unitats territorials però no han pogut justificar 

fins a quin punt la dimensió territorial de les desigualtats educatives és rellevant. Com 

que el PaD permet introduir la grandària del municipi de residència en les anàlisis 

multivariades, facilita una estimació d’aquesta rellevància relativa de la dimensió 

territorial.
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L’accés a l’escola pública

Per tal d’avaluar les diferències d’accés a l’escola pública hem destriat de la mostra total 

d’individus del PaD aquells que es troben escolaritzats en les diverses modalitats de 

l’ensenyament reglat. Aquesta submostra consta de 770 persones, les quals tant poden 

ser persones entrevistades com persones que viuen a la llar de la persona entrevistada 

i que estan estudiant en algun dels nivells educatius següents: educació infantil (3-6) 

i primària, ESO, batxillerat o cicles formatius.

Per a aquesta mostra de 770 individus, aquest apartat cercarà les influències de diferents 

variables incloses al qüestionari del PaD. Agruparem les variables que tractarem en les 

anàlisis en les característiques següents:

·    Variables descriptives de la mostra: tipus d’estudis en curs i sexe. Tant per les seves 

característiques com pels efectes que se n’esperen, són variables que no intervindran 

com a factors explicatius en l’anàlisi de les probabilitats d’accés al sector públic de 

l’ensenyament.

·    Variables de lloc de residència i de lloc de procedència. Són variables dirigides a 

valorar la influència del lloc de residència en l’accés al tipus d’escola, així com les 

variables de caràcter migratori construïdes a partir de la informació sobre el lloc 

de naixement.

·    Variables laborals. Variables referides a la situació laboral dels diferents progeni-

tors.

·    Variables familiars. Nombre de germans i variables referides a la tipologia de la 

llar.

·    Variables socioeconòmiques. Dintre d’aquesta categoria s’han inclòs variables com 

el nivell d’estudis del pares, els ingressos de la llar o la classe social.

En aquest apartat presentem l’efecte de les diferents variables explicatives mitjançant 

dos tipus d’anàlisi. En primer lloc mostrarem els efectes de l’anàlisi bivariada de ca-

dascuna de les variables per separat, i en segon lloc, els resultats d’una anàlisi multi-

variada mitjançant una regressió logística. Una tercera i última qüestió que tractarem 

fa referència a algunes conseqüències que pot tenir l’accés a l’escola pública o privada 
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sobre algunes variables del qüestionari del PaD que poden ser rellevants en la nostra 

anàlisi (rendiment escolar, esforç econòmic i satisfacció amb l’escola).

Anàlisi bivariada dels factors d’accés a l’ensenyament públic

La distribució de les 770 persones de la mostra segons el tipus d’escola on realitzen els 

seus estudis es recull a la Taula 1. Malgrat que es tracta d’una submostra d’unes dimen-

sions relativament reduïdes, la seva distribució entre els diferents tipus d’estudis no es 

distancia en excés de la distribució real de l’alumnat entre centres públics i privats, tot 

i que s’observa una certa sobrerepresentació de l’ensenyament privat no concertat.

Les Taules 2 a 7 resumeixen la informació relativa a la participació a l’escola pública 

dels individus de la submostra, tenint en compte les diverses variables descrites abans. 

Cada taula recull en les columnes la informació següent: les variables que s’inclouen 

Taula 1. 
Distribució de la mostra segons tipus d’estudis en curs i tipus d’escola

            Tipus d’escola  

Estudis en curs  Pública Concertada Privada Total

Educació primària Absolut 229 145 44 418

% Tipus d’estudi 54,8 34,7 10,5 100,0

Educació secundària obligatòria Absolut 107 66 33 206

% Tipus d’estudi 51,9 32,0 16,0 100,0

Batxillerat postobligatori Absolut 61 19 16 96

% Tipus d’estudi 63,5 19,8 16,7 100,0

Altres Absolut 31 5 14 50

% Tipus d’estudi 62,0 10,0 28,0 100,0

Total Absolut 428 235 107 770

 % Tipus d’estudi 55,6 30,5 13,9 100,0

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Nota: 

1. El pes de les categories sempre suma 100. 

2. La incidència de l’escola pública és el percentatge de persones d’aquella categoria que estudien en 

aquestes escoles; per tant, el seu valor complementari fins a 100 és la incidència total de l’escola concer-

tada i privada. El valor total de cada variable coincideix amb la incidència total de l’escola pública a la 

mostra (55,6%), llevat de les petites variacions provocades per l’exclusió inevitable de les no respostes 

en alguna variable. 

3. El nivell de significació de cada variable és el risc d’error a l’hora d’acceptar que aquella variable incideix 

sobre el tipus d’escola. L’anàlisi accepta que una variable exerceix una influència significativa si aquest 

valor és inferior a 0,050: és a dir, tolera tan sols un risc d’error del 5%, o el que és el mateix, requereix 

una confiança del 95%. 

4. El nivell de significació de cada categoria indica si la seva incidència és superior (+) o inferior (-) que 

el conjunt, o bé si no hi ha prou evidència per afirmar que aquesta incidència és major o menor que la 

del conjunt (No). Hem graduat aquesta significació segons el criteri següent: 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Taula 2. 
La incidència de l’escola pública segons els tipus d’estudi i el sexe de la persona 
entrevistada

         Signe  Significació (s)
 + + +  --- s ≤ 0,010

 + + -- 0,010 < s ≤ 0,050

 + - 0,050 < s ≤ 0,100

 No  s > 0,100

Variable i categories Pes categories
Incidència escola 

pública
Significació

Tipus d’estudi 100,0% 55,6% 0,000

Educació primària 54,3% 54,8% No

Educació secundària obligatòria 26,8% 51,9% No

Batxillerat postobligatori 12,5% 63,5% +

Altres 6,5% 62,0% No

Sexe 100,0% 55,6% 0,935
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i les seves diferents categories, el pes de les categories en el global de la variable, la 

incidència de l’escola pública en aquella categoria (és a dir, quin és, de cada categoria, 

el percentatge que accedeix a l’escola pública) i el grau de significació de cada variable 

i de les seves categories (vegeu l’explicació detallada a les notes al peu de la Taula 2). 

Les taules inclouen els resultats de cada categoria només en aquelles variables que 

s’han mostrat significatives, mentre que en els casos en què la variable no s’ha mostrat 

significativa (com és el cas del sexe) s’ha optat per prescindir d’aquesta informació.2 

La primera aportació d’aquestes dades fa referència al tipus d’estudis i al sexe. El 

tipus d’estudis marca una diferència important en la mesura que, en la categoria de 

persones entrevistades que estudien batxillerat, la incidència de l’escola pública és sig-

nificativament major que en el conjunt de la població. De fet, aquest fet es correspon 

amb la realitat, ja que aquest és el nivell educatiu amb més proporció d’estudiants 

escolaritzats al sector públic. El sexe, en canvi, no exerceix cap influència en l’accés a 

un tipus o altre d’ensenyament.

La Taula 3 respecte al repartiment de l’escolarització entre els sectors públic i privat a 

cada comarca corrobora que: de fet, a les comarques amb menys habitants és signifi-

cativament major la incidència de l’escola pública, mentre que a les ciutats que tenen 

entre 50.000 i 100.000 habitants o a Barcelona és significativament menor. L’únic valor 

de la variable que no és significativament diferenciat de la mitjana correspon a les 

ciutats d’entre 100.000 i 500.000 habitants (ciutats com Badalona o l’Hospitalet). La 

situació d’aquestes localitats menys o més poblades a les quatre províncies es tradueix 

en una incidència menor de l’escola pública a Barcelona, alhora que una incidència 

major a les altres tres. 

Pel que fa a les variables referides al lloc de naixement, la taula mostra que el lloc de 

naixement de l’estudiant no exerceix cap influència, però sí que ho fa en canvi l’origen 

geogràfic dels progenitors: la incidència de l’escola pública és molt més important quan 

.......................................................................................................................................................................
2. A tall d’exemple, el fet que la variable sexe no es mostri significativa vol dir que no podem assegurar 

que la incidència de l’escola pública sigui major o menor en els nois o en les noies, i per tant la incidència 

de l’escola pública sempre serà propera al 55,6% del conjunt.
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Taula 3. 
Incidència de l’escola pública segons l’hàbitat i el lloc de naixement

Variable i categories Pes categories
Incidència escola 

pública
Significació

Hàbitat de residència 100,0% 55,6% 0,000

Menys de 2.000 habitants 4,9% 89,5% +++

De 2.000 a 9.999 habitants 16,6% 71,9% +++

De 10.000 a 49.999 habitants 26,9% 65,4% +++

De 50.000 a 99.999 habitants 10,6% 43,9% --

De 100.000 a 499.999 habitants 18,1% 55,7% No

Barcelona 22,8% 30,1% ---

Província de residència 100,0% 55,5% 0,000

Barcelona 77,4% 50,1% ---

Girona 7,9% 73,8% +++

Lleida 5,2% 70,0% +

Tarragona 9,5% 76,7% +++

Lloc de naixement de l’entrevistat 100,0% 55,6% 0,289

Lloc de naixement del pare 100,0% 55,6% 0,000

A Catalunya 70,6% 54,4% No

A Espanya 23,5% 51,3% No

En un altre país 4,1% 87,2% +++

Lloc de naixement de la mare 100,0% 55,5% 0,000

A Catalunya 76,1% 56,8% No

A Espanya 18,0% 42,3% ---

En un altre país 5,9% 77,8% +++

Lloc de naixement dels dos progenitors 100,0% 55,7% 0,000

Ambdós a Catalunya 62,2% 58,2% +

Ambdós a Espanya 10,4% 56,3% No

Parella mixta: Catalunya / Espanya 19,5% 39,3% ---

Algun a l’estranger 7,9% 75,4% +++

Nota: vegeu notes de la Taula 2. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

el pare o la mare han nascut a l’estranger (d’un 87% i d’un 78%, respectivament) que 

en la resta de casos, mentre que és menor quan la mare ha nascut en una altra comu-

nitat autònoma (d’un 42%). La combinació del lloc de naixement dels dos progenitors 
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torna a palesar efectes rellevants quan algun dels membres ha nascut a l’estranger. Hi 

ha, però, un efecte relativament sorprenent: la relació positiva entre la incidència de 

l’escola pública i el fet que els dos membres de la parella hagin nascut a Catalunya. 

Una explicació d’aquest fet està relacionada probablement amb la presència de menys 

parelles mixtes en aquelles localitats amb més predomini de l’escola pública. Aquest 

fet ens el mostrarà l’anàlisi multivariada en l’apartat següent.

La Taula 4 recull la informació sobre la incidència de l’escola pública segons el nom-

bre de fills que conviuen a la llar i segons la tipologia de la llar. El nombre de fills que 

conviuen a la llar és un factor remarcable, ja que a la seva categoria modal (2 fills) 

la incidència és significativament menor que al conjunt de la mostra, i a la categoria 

següent (3 fills) és major. També cal matisar que no s’observa cap efecte en la categoria 

d’un sol fill, i que en canvi és molt acusada la incidència major en una altra categoria 

(5 o més) el pes de la qual és molt lleu. D’altra banda, l’estructura de la llar no és una 

variable que presenti diferències significatives en l’accés a l’escola pública. A priori 

esperaríem que a les llars monoparentals hi hagués una major incidència de l’escola 

pública. Ara bé, com que les llars monoparentals es concentren a les grans ciutats i en 

Taula 4. 
Incidència de l’escola pública segons el nombre de fills que conviuen a la llar i 
segons el tipus de llar

Variable i categories Pes categories
Incidència 

escola pública
Significació

Nombre de fills que conviuen 100,0% 55,6% 0,007

1 17,5% 57,8% No

2 60,3% 51,2% ---

3 19,6% 64,1% ++

4 3,8% 65,5% No

5 o més 1,8% 85,7% ++

Estructura de la llar 100,0% 55,6% 0,723

Nota: vegeu notes de la Taula 2.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002. 
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Taula 5. 
Incidència de l’escola pública segons el nivell d’estudis de la llar

Variable i categories Pes categories
Incidència escola 

pública
Significació

Estudis acabats del pare 100,0% 55,6% 0,000

Sense estudis acabats 8,6% 77,2% +++

Primària completa 17,1% 64,6% ++

Graduat escolar 30,1% 59,8% No

Estudis secundaris 19,2% 47,2% --

Diplomatura o similar 10,3% 51,5% No

Llicenciatura, doctorat 14,8% 37,8% ---

Estudis acabats de la mare 100,0% 55,7% 0,000

Sense estudis acabats 8,9% 76,1% +++

Primària completa 18,5% 65,0% ++

Graduat escolar 25,1% 54,2% No

Estudis secundaris 20,9% 52,5% No

Diplomatura o similar 16,9% 50,8% No

Llicenciatura, doctorat 9,7% 38,4% ---

Nivell màxim d’estudis de la llar 100,0% 55,5% 0,000

Sense estudis acabats 5,8% 82,2% +++

Primària completa 13,2% 64,7% ++

Graduat escolar 25,3% 61,5% ++

Estudis secundaris 21,7% 50,9% No

Diplomatura o similar 14,8% 56,1% No

Llicenciatura, doctorat 19,2% 37,8% ---

Nota: vegeu notes de la Taula 2. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

aquestes la incidència de l’escola pública és menor, possiblement ambdós efectes es 

compensen i per aquesta raó l’estructura de la llar no apareix com a variable signifi-

cativa en les diferències d’accés a l’escola pública.

La Taula 5 compara la incidència de l’escola pública segons el nivell d’estudis del pare, 

de la mare i de tots dos progenitors. Reflecteix una relació negativa clara, en la mesura 

que aquesta incidència és major quan aquest nivell és menor, mentre que és menor 
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quan els progenitors són llicenciats. La variable estudis màxims de la llar s’ha construït 

a partir del nivell d’estudis més alt d’un dels dos membres de la parella i el de l’únic 

membre en el cas de les llars monoparentals. També en aquest cas es mantenen les 

diferències en la mateixa línia que en les variables individuals. 

Una pauta similar a l’impacte del nivell d’estudis sobre la incidència de l’escola pública 

es deixa notar pel que fa a la situació laboral de la llar (Taula 6). Un resum esquemàtic 

diria que la incidència és major quan aquesta posició relativa és inferior. Les situa-

cions d’atur o inactivitat augmenten la incidència de l’escola pública (en el cas de la 

mare només les situacions d’inactivitat). En el cas de la variable conjunta, la situació 

d’inactivitat també és la que augmenta la incidència de l’escola pública, mentre que 

a les llars on tots dos progenitors participen al mercat laboral l’escola privada té més 

Taula 6. 
Incidència de l’escola pública segons la situació laboral familiar

Variable i categories Pes categories
Incidència escola 

pública
Significació

Situació laboral del pare 100,0% 55,4% 0,001

Treballa (jornada completa) 90,5% 53,2% ---

Treballa (jornada parcial, intermitent) 2,6% 58,8% No

Aturat 1,8% 100,0% +++

Inactiu 5,1% 76,5% ++

Situació laboral de la mare 100,0% 55,5% 0,000

Treballa (jornada completa) 50,3% 47,9% ---

Treballa (jornada parcial, intermitent) 18,7% 56,3% No

Aturada 6,6% 62,0% No

Inactiva 24,4% 68,6% +++

Situació laboral de la parella 100,0% 55,6% 0,000

Ambdós actius 72,9% 50,6% ---

Algun/a inactiu/va 27,1% 68,9% +++

Nota: vegeu notes de la Taula 2. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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pes en comparació amb les altres categories de la variable.

La Taula 7, finalment, recull les variables de caràcter socioeconòmic de la llar. Tant uns 

ingressos anuals bruts per sota de 12.000 euros (dos milions de les antigues pessetes) 

com una posició social de classe treballadora (de la mare o de la parella) són factors 

que augmenten la probabilitat d’accés dels fills i filles a l’escola pública.3  En canvi, 

les llars de classe mitjana patrimonial (empresaris, autònoms, professionals liberals) 

Taula 7. 
Incidència de l’escola pública segons els ingressos i la posició social

Variable i categories Pes categories
Incidència escola 

pública
Significació

Ingressos anuals bruts de la llar 100,0% 54,5% 0,000

De 0 a 12.000 $ 20,0% 68,5% +++

De 12.001 a 18.000 $ 23,6% 59,8% No

De 18.001 a 24.000 $ 15,9% 52,6% No

De 24.001 a 39.000 $ 20,8% 51,7% No

Més de 39.000 $ 19,6% 38,6% ---

Posició social del pare 100,0% 55,3% 0,124

Posició social de la mare 100,0% 54,8% 0,000

Classe mitjana propietària 9,8% 43,1% --

Classe mitjana assalariada 43,0% 47,9% ---

Classe treballadora 43,4% 63,1% +++

Altres 3,8% 67,9% No

Posició social màxima de la parella 100,0% 55,6% 0,000

Classe mitjana propietària 21,4% 44,8% ---

Classe mitjana assalariada 43,3% 53,9% No

Classe treballadora 33,7% 63,1% +++

Altres 2,5% 91,7% ++

Nota: vegeu notes de la Taula 2. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

.......................................................................................................................................................................
3. Hem utilitzat la tipologia de classe social ja construïda per l’equip d’investigació del PaD.
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opten majoritàriament per anar a un col·legi privat o concertat. D’altra banda, no seria 

raonable entendre que la neutralitat que revelen les freqüències enregistrades en la 

classe mitjana assalariada sigui definitiva. Aquest grup abasta tant el personal directiu, 

tècnic i professional més ben situat com el personal que fa tasques administratives, 

comercials i burocràtiques. Les dimensions de la mostra no permeten que destriem els 

dos subgrups, tal com s’ha fet en altres treballs (per exemple, l’estudi de Calero i Bonal 

de 1999 va mostrar que el segon subgrup també opta més per l’escola privada).

En suma, de l’anàlisi bivariada es desprèn que alguns factors afavoreixen significativa-

ment una acusada incidència de l’escola pública. El fet de residir en municipis petits, 

l’origen estranger d’algun progenitor, el nivell baix d’estudis d’algun dels progenitors, 

la inactivitat laboral i la pertinença a la classe treballadora són els factors més destacats 

d’aquesta relació. El subapartat següent reflectirà la influència conjunta d’algunes de 

les variables seleccionades.

Anàlisi multivariada dels factors d’accés a l’ensenyament públic

Si considerem l’efecte de cada factor sobre la incidència de l’escola pública, podem 

afinar les nostres observacions fins al detall de cada casella encreuada, però perdem 

de vista les interaccions entre les variables. Hem de suposar, però, que deu haver-hi 

interseccions entre algunes de les categories que s’han revelat més influents a l’anàlisi 

bivariada, com de fet hem hagut de reconèixer en molts comentaris. Dos exemples 

il·lustren aquesta limitació amb claredat. Quan les taules de contingència indiquen 

que l’escola pública incideix menys a Barcelona que a les altres províncies, no tenen 

en compte si aquesta associació estadística es deriva de la grandària diferent de les 

localitats d’aquesta província. Així mateix, l’estructura de les llars i aquesta incidència 

semblen independents a primera vista, però ignorem si no distorsiona el resultat el fet 

que les llars monoparentals es concentren a les ciutats principals. 

Una regressió logística que empri totes les variables descrites fins ara ens permetrà 

ordenar el poder explicatiu d’aquests factors tenint en compte aquestes possibles 

connexions. La regressió logística permet mostrar quin és l’efecte de cadascuna de les 
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variables independents sobre la variable depenent –en el nostre cas, la incidència de 
l’escola pública– un cop descomptat l’efecte de la resta. 

El Quadre 1 presenta la informació necessària per justificar les raons per les quals les 
diferents variables que han intervingut en les anàlisis bivariades han estat incloses o 
excloses de la regressió logística. Les limitacions imposades per la grandària mostral (n 
= 770) han aconsellat treballar amb el nombre mínim de variables possible i amb un 
nivell màxim d’agregació de les variables incloses. Les raons que justifiquen l’exclusió 
es relacionen amb el fet que la variable no s’hagi mostrat significativa, amb la concen-
tració d’un gran nombre de casos de la mostra, amb la quantitat de casos “perduts” 
o el fet que la informació que recullen queda representada per una altra variable. En 
els casos de variables d’un mateix grup (pare, mare o llar) hem optat normalment 
per incloure en les regressions parcials la variable més significativa. No obstant això, 
a vegades una gran quantitat de casos perduts ens ha invitat a prioritzar el criteri del 
nombre de casos a la mostra.

El procediment seguit en la regressió logística ha estat cercar el model que expliqués 
millor la incidència de l’escola pública. D’aquesta manera, en el model s’introdueixen 
successivament les variables que més expliquen la incidència de l’escola pública, una 
per una, fins que la introducció d’una variable nova no millora significativament el 
model. Amb aquest procediment s’aconsegueix un model amb el nombre mínim de 
variables i que explica el màxim de la variable dependent (principi de parsimònia).

La utilització d’aquest model ens porta a desestimar les variables: província de residèn-
cia, estructura de la llar, nivell màxim d’estudis de la parella i posició social de la mare. 
Estrictament, aquest procediment no implica que aquestes variables no incideixin en 
l’accés a l’escola pública, però sí que la seva aportació no s’ha mostrat significativa (cal 
tenir en compte les limitacions de la mostra). Finalment, el model inclou les variables: 
hàbitat de residència, lloc de naixement dels pares, situació laboral dels pares, nombre de 
fills que conviuen a la llar i ingressos bruts de la llar. 

El pas següent consisteix a comprovar la presència o absència d’interacció entre les 
variables del model. L’única interacció destacada que apareix és la que es produeix 

entre la situació laboral de la llar i el nombre de fills que hi conviuen. La interacció 
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Quadre 1. 
Selecció de les variables independents de la regressió logística sobre la proba-
bilitat d’accés a l’ensenyament públic

Variables Característiques de la 
variable

Associació més significativa 
en regressions parcials

Decisió

Nombre d’habitants del 
municipi de residència

Sí Inclosa

Província de residència Sí Inclosa

Lloc de naixement de 
l’individu

Casos concentrats (el 
94% Catalunya)

Descartada

Lloc de naixement del 
pare

Té valors perduts Associació menys signifi-
cativa que les altres dues 
variables

Descartada

Lloc de naixement de la 
mare

Pocs valors perduts Associació menys significati-
va que la variable conjunta

Descartada

Lloc de naixement dels 
progenitors

No té cap valor perdut L’associació és més significa-
tiva que la de les altres dues

Inclosa

Situació laboral del pare Valors molt concentrats Menys significació que la 
variable conjunta

Descartada

Situació laboral de la 
mare

Menys significació que les 
altres dues

Descartada

Situació laboral dels 
progenitors

La mostra és completa i és 
sensible a les diferències 
que depenen de la mare

L’associació és més significa-
tiva que la de les altres dues

Inclosa

Nombre de fills Sí Inclosa en una tipo-
logia amb la situació 
laboral de la parella

Estructura de la llar No és significativa Inclosa (*)

Estudis del pare Té casos perduts L’associació és més significa-
tiva que la de les altres dues

Descartada

Estudis de la mare Té menys significació que les 
altres dues

Descartada

Nivell màxim d’estudis 
de la parella

Menys casos exclosos que 
els estudis del pare o la 
mare

Menys significació que la 
referida al pare

Inclosa

Ingressos anuals bruts 
de la llar

Sí Inclosa

Posició social del pare Molts casos perduts Menys significació que les 
altres dues

Descartada

Posició social de la mare Pocs casos exclosos L’associació és més significa-
tiva que la de les altres dues

Inclosa

Posició social més alta de 
la parella

La mostra és completa Menys significació que la 
referida a la mare

Descartada

(*) Tot i que l’estructura de la llar no és significativa en l’anàlisi bivariada hem optat per incloure la 

variable amb l’objectiu d’observar si guanya significació en l’anàlisi multivariada.

Font: Elaboració pròpia.
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entre aquestes dues variables revela que quan els dos progenitors són actius, el nombre 

de fills no fa variar sensiblement les probabilitats d’accés a l’escola pública, mentre 

que en aquelles situacions en què algun dels membres és inactiu, el nombre de fills 

influeix positivament en la incidència de l’escola pública, és a dir, com més elevat és 

el nombre de fills més elevada és la probabilitat que els fills escolaritzats ho estiguin a 

l’escola pública. D’aquesta manera, el model definitiu per realitzar la regressió logística 

incorpora les variables següents:

 · Nombre d’habitants del municipi de residència

 · Lloc de naixement d’ambdós pares

 · Situació laboral d’ambdós membres 

 · Nombre de fills que conviuen a la llar

 · Ingressos anuals bruts de la llar

La Taula 8 presenta els coeficients de la regressió logística a partir de dues regressions: 

la que es duu a terme si s’estudia cada variable per separat i la que es duu a terme un 

cop s’incorporen totes les variables al model. La informació que apareix a la taula és 

la següent:

·    ß Són els coeficients de la regressió logística. Si en una categoria és proper a zero 

vol dir que aquella categoria es comporta de manera semblant al conjunt, mentre 

que uns valors positius signifiquen que hi ha una major incidència de l’escola pú-

blica i uns valors negatius que aquesta incidència és menor. No se solen interpretar 

directament, sinó que es transformen en Exp(ß) per facilitar-ne la lectura.

·    Sig. Ens indica la significació del coeficient ß, o, el que és el mateix, Exp(ß). Ens 

indica quin és el risc d’assumir queß sigui diferent de zero (o Exp(ß) diferent d’1). 

En el nostre cas, per decidir des de quin punt l’efecte d’una categoria és significatiu 

s’ha comparat el valor de cadascuna amb la freqüència de l’escola pública a tota 

la mostra (55,6%). Quan el valor de Sig. és gran, implica un risc massa elevat per 

afirmar que el valor és diferent de zero i per tant no podem assegurar que el com-

portament d’aquell grup (o variable) sigui diferent del conjunt. Si el valor és petit 

és que podem afirmar sense risc d’error que el valor pertinent és diferent de zero i, 

per tant, que en aquell grup la incidència de l’escola pública és major o menor que 



234 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Dues cruïlles del sistema escolar: L’accés a l’escola pública i a l’ensenyament secundari 235

en el conjunt (en funció del valor positiu o negatiu de ß). Cal fer l’advertiment que 

en aquells casos en què el valor de Sig. és diferent de zero, no podem assegurar que 

una variable no incideixi en la variable depenent. Sig. només ens informa sobre el 

risc que correm en cas que assegurem la seva influència (en una mostra tan petita 

és probable que moltes variables que no siguin significatives ho passessin a ser si 

la mostra fos més gran).

·    Exp(ß). S’obté directament del primer i és el que es coneix com a odd ratio. Quan 

ß és proper a zero, Exp(ß) serà proper a la unitat i, per tant, s’avalua si es troba per 

sobre o per sota d’1. Indica quants cops és més gran o més petita (en funció de si és 

un valor per sobre o per sota de la unitat) la probabilitat que algú d’aquella categoria 

vagi a l’escola pública respecte al conjunt dels entrevistats. Estrictament, cal llegir 

el valor observat en una categoria com la variació de la relació entre la probabilitat 

d’anar a una escola pública i la probabilitat d’anar a una concertada/privada quan 

la variable pren aquest valor en relació amb el conjunt de la variable. Cal observar 

que hem pres l’opció de fer totes les comparacions per referència a la incidència 

de l’escola pública en el conjunt de la mostra i no amb una categoria de referència 

seleccionada.

La comparació entre els coeficients és el que ens informa de si la importància que s’ob-

serva en cadascuna de les variables es modifica un cop es controla la resta de variables, 

i en quin sentit es produeixen els efectes. A tall d’exemple, en l’anàlisi individualitzada 

del nivell d’ingressos, les famílies amb ingressos inferiors a 18.000 euros (tres milions 

de pessetes) tenen una probabilitat de dur els fills a l’escola pública un 38% més gran 

que el conjunt de les famílies de la mostra. Amb la incorporació de la resta de variables, 

aquesta probabilitat s’incrementa fins al 84%, per la qual cosa cal concloure que la 

incidència de l’escola pública en les famílies que ingressen pocs diners és encara més 

gran que la realment observada. Dit d’una altra manera, si els que ingressen menys 

de 18.000 euros es distribuïssin en el territori (hàbitat de residència) igual que la resta 

de la població, tinguessin una situació laboral i un nombre de fills semblant a la del 

conjunt, i no hi hagués cap diferència respecte del lloc de procedència, s’observaria que 

tenen una probabilitat un 84% més gran de dur els fills a l’escola pública que la resta 

de les famílies, mentre que aquesta distribució desigual fa que aquesta probabilitat 

només sigui d’un 38%.
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Taula 8. 
Coeficients de la regressió logística

Incidència de les variables per 
separat

Incidència del conjunt de 
variables

ß Sig. Exp(ß) ß Sig. Exp(ß)

Hàbitat de residència 0,000 0,0000

Menys de 10.000 habitants 0,9009 0,000 2,4618 1,1738 0,0000 3,2341

10.000-49.999 habitants 0,3902 0,003 1,4772 0,5700 0,0001 1,7683

50.000-500.00 habitants -0,1956 0,113 0,8223 -0,1865 0,1775 0,8299

Barcelona -1,0954 0,000 0,3344 -1,5573 0,0000 0,2107

Lloc de naixement dels pares 0,000 0,0013

Ambdós a Catalunya 0,0251 0,838 1,0254 0,0757 0,5997 1,0786

Ambdós a Espanya -0,0742 0,697 0,9284 -0,3607 0,1022 0,6972

Parella mixta Catalunya / Espanya -0,7412 0,000 0,4765 -0,5402 0,0029 0,5826

Algun nascut a l’estranger 0,7903 0,001 2,2041 0,8253 0,0023 2,2826

Nombre de fills * Situació laboral 0,000 0,0000

Ambdós actius amb 1 fill -0,2310 0,234 0,7937 -0,2694 0,2266 0,7639

Ambdós actius amb 2 fills -0,6076 0,000 0,5446 -0,8116 0,0000 0,4441

Ambdós actius amb 3 o més fills -0,3958 0,038 0,6731 -0,0796 0,7188 0,9234

Algun inactiu amb 1 fill -0,1961 0,529 0,8219 -0,3885 0,2787 0,6781

Algun inactiu amb 2 fills -0,0656 0,729 0,9365 -0,2307 0,2899 0,7939

Algun inactiu amb 3 o més fills 1,4962 0,000 4,4647 1,7798 0,0000 5,9287

Ingressos anuals bruts de la llar 0,000 0,0000

18.000 $ o menys 0,3222 0,011 1,3801 0,6104 0,0001 1,8413

18.001 $ - 39.300 $ -0,1642 0,204 0,8485 -0,0814 0,5763 0,9219

Més de 39.300 $ -0,7173 0,000 0,4880 -0,8692 0,0000 0,4193

No hi ha informació 0,5594 0,014 1,7496 0,3401 0,1777 1,4051

Constant És diferent en cada variable 0,5736 0,0003 1,7746

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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La taula recull la incidència de les variables que exerceixen impactes més acusats sobre 

l’accés a l’escola pública. Les interpretacions més destacades són les següents:

·    Afavoreix considerablement la incidència de l’escola pública la residència en una 

localitat menor de cinquanta mil habitants, però sobretot, menor de deu mil. 

Aquest darrer efecte es reforça si es tenen en compte totes les variables. En altres 

paraules, si a les localitats menys poblades no hi hagués més parelles que tenen 

pocs fills i tots dos membres de les quals disposen d’una ocupació, si no hi hagués 

més llars amb ingressos elevats, o menys famílies que no han nascut a l’estranger 

que al conjunt de la mostra, encara seria major la incidència de l’escola pública. 

Els residents a municipis petits accedeixen a l’escola pública tres vegades més que 

el conjunt de la mostra, mentre que si es tracta de residents a Barcelona aquest 

accés es redueix a una cinquena part de la incidència observada per al conjunt de 

la mostra. 

·    És també molt positiva la influència de les llars amb algun progenitor inactiu i més 

de tres fills, ja que la probabilitat d’accés a l’escola pública es multiplica per sis. En 

canvi, encara que les famílies siguin nombroses, si ambdós progenitors són actius 

la incidència de l’escola pública és semblant a la del conjunt de la mostra.

 ·   Els ingressos de la llar contribueixen a la incidència de l’escola pública per sota del 

llindar de 18.000 euros. Els estudiants que resideixen en aquestes llars accedeixen 

a l’escola pública gairebé el doble del que ho fa el conjunt, mentre que per als que 

viuen en llars que superen els 39.000 euros la probabilitat d’accés es redueix al 50% 

respecte al conjunt.

·    El lloc de naixement dels pares només és significatiu quan algun dels progenitors 

és nascut a l’estranger (tenen una probabilitat d’accés a l’escola pública de més del 

doble que el conjunt) i per als fills de parelles mixtes (la seva probabilitat d’anar a 

l’escola pública és poc més de la meitat del conjunt). Aquest darrer fet descarta la 

hipòtesi que hem assenyalat en l’anàlisi bivariada segons la qual atribuíem la baixa 

incidència de l’escola pública en la categoria de parelles mixtes a la seva probable 

concentració en els nuclis urbans, on la presència de l’escola privada és més alta. La 

regressió logística ens mostra com el menor accés de les parelles mixtes a l’escola 

pública és independent de l’hàbitat. També cal assenyalar que crida l’atenció que 

la categoria ambdós nascuts a Catalunya no es mostri significativa.
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En suma, la regressió logística ratifica la importància dels factors introduïts a l’anàlisi 

bivariada, però estableix una jerarquia entre ells. És especialment reveladora l’absència, 

en les primeres posicions d’aquesta ordenació, dels factors que actuen d’acord amb el 

poder explicatiu dels indicadors de la classe social o del seu correlat del nivell d’estudis. 

En canvi, la influència principal correspon al territori, la situació laboral combinada 

amb la familiar, els ingressos i l’origen geogràfic.

Anàlisi bivariada dels efectes

Comentarem breument unes altres associacions estadístiques de la distribució de les 

persones entrevistades pels sectors escolars. És rellevant destriar-les perquè fan refe-

rència més aviat als efectes que no pas als factors d’aquesta variable. Les Taules 9, 10 i 

11 resumeixen aquests efectes tenint en compte en aquest cas les tres opcions d’escola: 

pública, concertada i privada.

El resultat general indica que la tria del sector privat gairebé no influeix sobre la per-

cepció dels resultats, però agreuja el cost de l’escola i la sensació d’esforç econòmic, i 

Taula 9. 
Relació entre el tipus d’escola i la percepció del rendiment escolar del fill o 
filla

Tipus d’escola

Pública Concertada Privada Total

Rendiment
escolar

Bé Total 330 188 79 597

% de tipus 77,3% 80,3% 76,7% 78,1%

Ni bé ni
malament

Total 66 26 20 112

% de tipus 15,5% 11,1% 19,4% 14,7%

Malament Total 31 20 4 55

% de tipus 7,3% 8,5% 3,9% 7,2%

Total
Total 427 234 103 764

% de tipus 100% 100% 100% 100%

Significació = 0,187.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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a més consolida una major satisfacció per l’educació dels fills. Les variables de tipus 

econòmic ens assenyalen que, si bé la tria de l’escola pública pot tenir molta relació 

amb els costos de l’ensenyament, també es dóna el cas que un 40% de les famílies 

que opten per l’escola pública considera que aquesta opció no comporta cap esforç 

econòmic. La percepció semblant del rendiment escolar del fill/a i les valoracions 

majoritàriament positives de l’escola (tot i que superiors en l’escola privada) sembla 

que apuntin que per a moltes famílies l’opció per l’escola pública no és una opció 

secundària o “inevitable”. 

Taula 10. 
Relació entre el tipus d’escola i l’esforç econòmic (despesa mensual)

Què li costa l’escolarització del fill?

Tipus d’escola Mitjana ($) N Desviació típica

Pública 48,05 369 67,03

Concertada 123,56 233 120,45

Privada 209,76 105 171,74

Mitjana 97,03 707 121,85

Significació = 0,000.

Tipus d’escola

Pública Concertada Privada Total

Esforç 
econòmic 
per l’escola

Sí, molt
Total 46 17 26 89

% de tipus 11% 7,2% 24,8% 11,7%

Sí, bastant
Total 82 68 29 179

% de tipus 19,5% 28,9% 27,6% 23,6%

Sí, una mica 
d’esforç

Total 121 92 33 246

% de tipus 28,8% 39,1% 31,4% 32,4%

No, cap
Total 171 58 17 246

% de tipus 40,7% 24,7% 16,2% 32,4%

Total
Total 420 235 105 760

% de tipus 100% 100% 100% 100%

Significació = 0,000.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Taula 11. 
Relació entre el tipus d’escola i la satisfacció

Està satisfet amb el tipus d’educació del seu fill?

            Tipus d’escola  

 Pública Concertada Privada Total

Sí Absolut 340 218 97 655

% tipus d’estudi 81,5 93,6 95,1 87,1

No Absolut 77 15 5 97

% tipus d’estudi 18,5 6,4 4,9 12,9

Total Absolut 417 233 102 752

 % tipus d’estudi 100 100 100 100

Significació = 0,000.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

L’accés a l’ensenyament postobligatori

Per avaluar les diferents probabilitats d’accés a l’ensenyament postobligatori ens ba-

sarem en el mateix procediment que hem emprat per valorar les diferències d’accés a 

l’ensenyament públic o privat. En aquest cas, hem seleccionat una submostra del PaD 

que inclou tots els individus d’entre 16 i 29 anys, amb l’objectiu d’excloure de l’anàlisi 

tots aquells individus que per la seva edat no poden haver accedit encara a l’ensenya-

ment secundari postobligatori i aquells individus de 30 anys o més que haurien accedit 

a aquesta etapa educativa fa 15 anys o més. D’aquesta manera aconseguim neutralitzar 

les diferències generacionals en els nivells formatius de la població, unes diferències 

que ja hem observat que són notables. 

La mostra amb les característiques descrites està formada per 1.138 individus, els quals, 

igual que en l’anàlisi anterior, o bé són persones entrevistades o bé conviuen a la llar 

de la persona entrevistada. Agrupem les variables que tractarem en les anàlisis en les 

característiques següents:
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·    Variables generals i individuals. Sexe, edat i posició en la llar. La posició en la llar 

és un indicador que fa referència a si l’individu s’ha independitzat o no. S’han 

considerat que sí en aquells casos en els quals l’informant principal és el mateix 

individu, la seva parella, o algú de la seva generació (germà, cosí, etc.). S’ha consi-

derat que no s’han independitzat aquells casos en els quals l’informant principal 

és algun membre d’una generació anterior (pare, mare, avi...).

·    Variables de lloc de residència i de lloc de procedència. Hàbitat i província de re-

sidència, i lloc de naixement de l’individu i dels seus progenitors.

·    Variables laborals. Situació laboral dels diferents progenitors.

·    Variables socioeconòmiques. Nivell d’estudis, classe social del nucli de la llar i nivell 

d’ingressos de la llar. Cal tenir en compte que en aquestes dues darreres variables 

hi ha certes diferències de concepte en funció de quina sigui la posició en la llar. 

Així, per als qui són fills o similars, la classe social de referència serà la del pare i la 

mare, mentre que ens referirem a la classe social pròpia o de la parella en aquells 

casos en què l’individu s’hagi independitzat. El mateix procediment s’ha utilitzat 

en la variable referida als ingressos: sempre considerem els ingressos de la llar, que 

corresponen als ingressos del pare i de la mare en els casos en què l’individu no 

s’ha independitzat i als ingressos propis i de la parella (si és el cas) quan l’individu 

s’ha independitzat.

 

Les variables referides als progenitors, com en l’anàlisi anterior, es descomponen en 

variables referides al pare i a la mare més una variable conjunta. Emprarem el mateix 

sistema que en l’apartat anterior per seleccionar quina de les tres serà la més signifi-

cativa per intervenir en la regressió logística posterior.

Anàlisi bivariada dels factors d’accés a l’ensenyament postobligatori

En aquest cas hem optat per descompondre la variable dependent en tres categories 

en comptes de dues en l’anàlisi bivariada. L’objectiu és poder distingir entre l’accés a 

la via acadèmica o professional de l’ensenyament postobligatori. D’aquesta manera, 

la variable diferencia els que no han accedit a cap tipus d’ensenyament més enllà de 

l’obligatori, els que han accedit a l’ensenyament secundari professional (l’antiga FP o 

els nous cicles formatius) i els que han accedit al batxillerat.
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Les taules següents mostren les relacions bivariades entre les variables independents 

i l’accés a l’ensenyament secundari postobligatori. Per tal de no fer feixuga la lectura 

hem optat per incloure només la variable referida a ambdós progenitors en aquells 

casos en els quals la informació sobre només un d’ells és redundant. Posteriorment, 

les característiques i la significació de cadascuna de les variables ens proporcionaran 

els criteris per determinar quines variables seran incloses en la regressió logística.

Les Taules 12, 13 i 14 ens mostren que tant el sexe, com l’edat, com el fet que l’individu 

s’hagi independitzat són variables significatives en l’accés a l’ensenyament secundari 

postobligatori. Sembla que els millors resultats acadèmics femenins es tradueixen en un 

major accés a l’ensenyament secundari acadèmic. També l’edat es mostra significativa 

Taula 12. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons el sexe

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

Home 31,0 23,5 45,6 100

Dona 22,7 17,3 60,0 100

Total 27,0 20,5 52,5 100

Significació = 0,00.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Taula 13. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons l’edat

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

De 16 a 19 anys 21,2 12,2 66,7 100

De 20 a 24 anys 26,2 20,4 53,4 100

De 25 a 29 anys 31,1 25,2 43,6 100

Significació = 0,00.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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perquè el grup d’edat més jove accedeix més a l’ensenyament secundari (especialment 

l’acadèmic) que els altres; una relació que reflecteix l’augment de les taxes d’escola-

rització en aquests nivells educatius en el transcurs de la darrera dècada. Finalment, 

l’accés a la secundària postobligatòria també és diferent en funció de la posició a la 

llar de l’individu: com és lògic, els que s’han independitzat han accedit menys a la 

secundària acadèmica que aquells que encara viuen amb els pares.

La Taula 15 fa referència a la grandària del municipi de residència. Pot observar-se que 

la probabilitat d’accés al vessant acadèmic de l’ensenyament secundari és semblant en 

aquells municipis amb menys de 100.000 habitants, sensiblement inferior als municipis 

d’entre 100.000 i 500.000 i especialment alta a la ciutat de Barcelona. 

La Taula 16 correspon al lloc de naixement dels progenitors, una variable construïda a 

partir del lloc de naixement del pare i de la mare. El fet que ambdós progenitors siguin 

nascuts a Catalunya fa augmentar sensiblement l’accés a l’ensenyament secundari 

acadèmic, mentre que aquest accés és més reduït en el cas que algun dels progenitors o 

Taula 14. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons la posició a la llar

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

S’ha independitzat 39,6 25,5 35,0 100

No s’ha independitzat 21,4 18,3 60,4 100

Altres situacions 15,6 12,5 71,9 100

Significació = 0,00.

Nota: Les categories de la variable corresponen a les posicions següents dins la llar:

· S’ha independitzat: la formen tots aquells que, respecte de l’informant principal, ocupen alguna de les 

posicions següents: informant principal, parella, germà/ana, cosí/ina, gendre/jove, cunyat/da.

· No s’ha independitzat: la formen tots els qui, respecte de l’informant principal, ocupen alguna de les 

posicions següents: fill/a, nét/a, nebot/da, o fillastre/a.

· Altres: la formen tots els qui, respecte de l’informant principal, ocupen alguna de les posicions següents: 

rellogat, amic o amiga, persona contractada, company o companya de pis, altres.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Taula 15. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons el nombre d’habitants 
del municipi de residència

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

Menys de 2.000 habitants 24,4 26,7 48,9 100

De 2.000 a 9.999 habitants 27,8 24,9 47,3 100

De 10.000 a 49.999 habitants 26,9 21,1 52,0 100

De 50.000 a 99.999 habitants 28,4 20,9 50,7 100

De 100.000 a 499.999 habitants 35,5 22,3 42,1 100

Barcelona 18,2 13,4 68,4 100

Significació = 0,00.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Taula 16. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons el lloc de naixement 
dels progenitors

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

Ambdós a Catalunya 15,6 16,7 67,7 100

Ambdós a Espanya 38,8 22,1 39,1 100

Parella mixta: Catalunya / Espanya 24,8 30,3 45,0 100

Algun a l’estranger 34,3 10,0 55,7 100

Significació = 0,00.

Nota: En el cas que només un dels progenitors convisqui amb l’entrevistat, i amb l’objectiu de no perdre 

mida de la mostra, s’ha considerat com si es tractés de parelles endogàmiques i el lloc de naixement de 

tots dos membres fos el mateix.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

tots dos hagin nascut en un altre indret de l’Estat espanyol. Els fills de parelles mixtes, 

d’altra banda, són els que més accedeixen a la secundària professional, mentre que 

gairebé el 40% dels fills de parelles nascudes a la resta de l’Estat no accedeixen a la 

secundària postobligatòria. 
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Taula 17. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons la situació laboral dels 
progenitors

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

Ambdós actius 22,1 15,6 62,3 100

Algun inactiu 30,2 26,3 43,5 100

Significació = 0,00.

Nota: En el cas que només un dels progenitors convisqui amb l’entrevistat, i amb l’objectiu de no perdre 

mida de la mostra, s’ha considerat la mateixa situació laboral per a ambdós progenitors. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

La situació laboral familiar es recull a la Taula 17. Aquesta és també una variable 

construïda a partir de la situació laboral de cada membre de la parella. D’altra banda, 

la seva reducció a només dues categories respon a l’escàs nombre de casos que presen-

taven algunes d’elles quan es contemplaven també les categories d’ocupació o atur. La 

taula manifesta la relació positiva esperada entre l’accés a la secundària acadèmica i 

la situació d’activitat laboral d’ambdós progenitors. I al contrari, quan algun dels dos 

membres de la parella és inactiu són més els individus que no accedeixen a l’ensenya-

ment postobligatori o els que ho fan a la formació professional.

La Taula 18 recull la informació relativa al nivell màxim d’estudis de la parella. La 

variable s’ha construït prenent com a referència el membre de la parella amb més es-

tudis, i el nivell d’estudis de l’únic membre en el cas de les llars monoparentals. Com 

ja han assenyalat molts estudis sobre les desigualtats educatives, el nivell d’estudis dels 

progenitors juga un paper fonamental a l’hora d’explicar les diferències d’accés als 

estudis postobligatoris. Més del 80% dels fills de pare o mare amb estudis universi-

taris accedeixen a la secundària acadèmica, mentre que aquesta proporció es redueix 

al 21,6% en aquelles famílies sense estudis acabats. La taula també permet constatar 

que l’ensenyament professional no és una opció que contemplin els fills de pares amb 

un nivell d’estudis elevat.
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Taula 18. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons el nivell màxim d’estudis 
dels progenitors

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

Sense estudis acabats 58,4 20,0 21,6 100

Primària completa 27,7 30,2 42,1 100

Estudis secundaris 14,1 16,0 69,9 100

Estudis universitaris 6,4 7,8 85,8 100

Significació = 0,00.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.

La Taula 19 fa referència a la distribució de l’accés a l’ensenyament postobligatori segons 

la classe social de la llar. La variable classe social de la llar construïda pel PaD consta 

de 10 categories que corresponen a diferents combinacions de les quatre categories 

que componen la classe social de l’individu (classe mitjana propietària, classe mitjana 

assalariada, classe treballadora i altres). En el nostre cas, la dispersió de casos que es 

produïa mantenint les 10 categories de la variable ens ha obligat a reduir la variable 

Taula 19. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons la classe social de la 
llar

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

Algun membre classe mitjana propietària 23,7 15,5 59,8 100

Ambdós classe mitjana assalariada 11,1 9,0 79,9 100

Classe mitjana assalariada + classe treballadora 12,7 30,6 56,7 100

Ambdós classe treballadora 41,0 25,8 33,3 100

Altres situacions 25,3 20,0 54,7 100

Significació = 0,00.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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a 5 combinacions. Aquestes combinacions ens permeten mantenir les categories més 

significatives i alhora concentrar el nombre de casos per a fer viable posteriorment la 

regressió logística. La Taula 19 confirma que la classe mitjana assalariada és el grup 

social amb més accés a l’ensenyament postobligatori i que les classes mitjanes pràc-

ticament prescindeixen de l’alternativa de l’ensenyament professional. Aquest tipus 

d’ensenyament sí que és una opció freqüent entre la classe treballadora, grup social 

que, d’altra banda, és el que menys accedeix a la secundària postobligatòria.

Finalment, la Taula 20 ens mostra la correspondència positiva entre el nivell d’ingressos 

de la llar i l’accés a l’ensenyament secundari postobligatori. També en aquest cas pot 

observar-se com l’accés a l’ensenyament postobligatori té una clara correspondència 

amb els ingressos de la llar. L’opció de l’ensenyament professional, en canvi, es distri-

bueix de forma més o menys homogènia en els tres nivells d’ingressos intermedis i és 

baixa en els dos extrems.

En suma, l’anàlisi bivariada dels factors que afavoreixen l’accés a l’ensenyament secun-

dari postobligatori ens ha mostrat com pràcticament totes les variables incloses com 

a variables independents presenten diferències significatives entre les seves categories. 

Les taules ens confirmen, que les transicions educatives acostumen a ser un episodi 

Taula 20. 
Accés a l’ensenyament secundari postobligatori segons els ingressos anuals 
bruts de la llar

 No hi han accedit (%) Professional (%) Acadèmic (%) Total (%)

De 0 a 11.999 euros 40,3 14,3 45,4 100

De 12.000 a 17.999 euros 33,2 24,2 42,6 100

De 18.000 a 23.999 euros 29,1 23,3 47,6 100

De 24.000 a 35.999 euros 16,5 22,5 61,0 100

36.000 euros o més 11,4 19,4 69,2 100

Significació = 0,00.

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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significatiu a l’hora d’explicar les diferents trajectòries individuals en funció de factors 

com l’origen social, el nivell d’estudis dels pares, la situació laboral o l’hàbitat de re-

sidència. El repàs de les taules també permet observar que existeix un comportament 

desigual dels grups socials en el fet de contemplar la formació professional com una 

alternativa vàlida a l’ensenyament acadèmic, una alternativa que pràcticament només 

és contemplada per la classe treballadora i de la qual prescindeixen les classes mitjanes. 

L’anàlisi multivariada de l’apartat següent ens permetrà respondre a la qüestió de 

quina és la jerarquia dels factors que determinen les diferents probabilitats d’accés a 

l’ensenyament secundari postobligatori i si es mantenen les relacions descrites després 

d’incloure totes les variables.

Anàlisi multivariada dels factors d’accés a l’ensenyament secundari postobli-
gatori

Per fer la regressió logística ens veiem obligats a reduir la variable depenent de tres a 

dues categories. D’aquesta manera, la variable depenent es definirà distingint aquells 

individus que sí que han accedit a l’ensenyament secundari postobligatori (SPO = 1) 

d’aquells que no ho han fet (SPO = 0). Hem optat també per la decisió següent: hem 

inclòs aquells individus que van accedir a l’antiga formació professional a la categoria 

de no accés (tot i tractar-se d’un ensenyament postobligatori), mentre que aquells 

que han realitzat o realitzen cicles formatius sí que s’inclouen a la categoria dels que 

hi accedeixen. Aquesta opció, evidentment subjectiva, respon a la desigual titulació 

d’ensenyament obligatori que feia possible l’accés a l’ensenyament acadèmic o profes-

sional en el sistema regit per la LGE. Els nous cicles formatius de la LOGSE, en canvi, 

són una opció equivalent a l’opció del batxillerat, ja que requereixen haver obtingut 

el graduat d’ESO.4  

.......................................................................................................................................................................
4. És a dir, l’opció entre la formació acadèmica i professional depèn, en el sistema LOGSE, formalment 

de l’estudiant, mentre que, en el model anterior, la FP era una opció clarament devaluada perquè s’hi 

accedia sense la necessitat del graduat en ensenyament obligatori. La inclusió dels cicles formatius a la 

categoria d’accés no vol dir que no estiguem davant d’una opció amb un valor socialment inferior a l’opció 

acadèmica. No obstant això, el fet que a hores d’ara el 38% de l’alumnat que obté el graduat d’ESO opti 

per realitzar cicles formatius ens indica que aquest és un aspecte en clar procés de canvi.
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Seguint el mateix procediment que hem emprat en l’anàlisi de la incidència de l’escola 

pública, presentem al Quadre 2 un resum que exposa els criteris seguits per a la inclu-

sió o exclusió de les diferents variables en la regressió logística. Igual que en l’anàlisi 

de l’apartat anterior, hem optat per excloure les variables amb una associació menys 

Quadre 2. 
Selecció de les variables independents de la regressió logística sobre la proba-
bilitat d’accés a l’ensenyament postobligatori

Variables
Característiques de la 
variable

Associació més 
significativa en 
regressions parcials

Decisió

Sexe Sí Inclosa

Edat Sí Inclosa

Situació a la llar
Pocs casos a altres 
situacions (reducció a 
dues)

Sí
Inclosa (reducció a dues 
categories: sí i no [inclou 
altres])

Nombre d’habitants del 
municipi de residència

Dispersió de casos en sis 
categories 

Sí
Inclosa (reducció a quatre 
categories)

Província de residència No Descartada

Lloc de naixement de 
l’individu

No Descartada

Lloc de naixement 
d’algun progenitor

Pèrdua de casos
Menys significativa que la 
variable conjunta

Descartada

Lloc de naixement dels 
progenitors

Sí Inclosa

Situació laboral d’algun 
progenitor

Pèrdua de casos
Menys significativa que la 
variable conjunta

Descartada

Situació laboral dels 
progenitors

Sí Inclosa 

Nivell màxim d’estudis 
d’algun progenitor

Pocs casos perduts 
(estudis de la mare)

Sí
Inclosa (estudis de la 
mare)

Nivell màxim d’estudis 
dels progenitors

Menys significativa que 
estudis de la mare

Descartada

Classe social del nucli de 
la llar

Sí
Inclosa (reducció a cinc 
categories)

Ingressos anuals bruts 
de la llar

Excés de categories Sí
Inclosa (reducció a tres 
categories)

Font: Elaboració pròpia.
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significativa en les regressions parcials en les variables que aporten una informació 

semblant. També hem recodificat algunes variables per evitar la presència de categories 

amb pocs casos o per concentrar els casos d’aquelles categories la presència de les quals 

no aporta una informació significativament diferent de la d’una altra categoria de la 

variable (per exemple, en el cas dels ingressos anuals bruts de la llar les diferències 

significatives s’observen per damunt de 24.000 euros, per la qual cosa hem recodificat 

les tres primeres categories de la variable en menys de 24.000 euros).

Utilitzant el mateix procediment que en l’apartat anterior, hem determinat el model 

a partir de la inclusió progressiva de les variables classificades com a incloses en el 

Quadre 2. El model definitiu inclou les variables següents:

 · Sexe

 · Situació familiar

 · Lloc de naixement dels progenitors

 · Nivell màxim d’estudis de la mare

 · Classe social del nucli de la llar

La Taula 21 presenta els coeficients de la regressió logística a partir de dues regressions: 

la que es duu a terme si s’estudia cada variable per separat i la que es duu a terme un 

cop s’incorporen totes les variables al model. Igual que en el cas de la incidència de 

l’escola pública, la comparació entre els coeficients és el que ens informa de si la im-

portància que s’observa en cadascuna de les variables es modifica un cop es controla 

la resta de variables, i en quin sentit es produeixen els efectes.

La taula recull la incidència de les variables que exerceixen impactes més acusats sobre 

l’accés a l’ensenyament secundari postobligatori. Les interpretacions més destacades 

són les següents:

·    El factor que més incideix en la probabilitat d’accedir a l’ensenyament postobligatori 

és el nivell d’estudis de la mare. La probabilitat d’accés a aquest nivell d’ensenyament 

en el cas dels fills i filles de mares amb estudis superiors és sis vegades superior a 

la del conjunt de la mostra, mentre que en els casos en què la mare no té estudis 
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Taula 21. 
Coeficients de la regressió logística

Incidència de les variables per 
separat

Incidència del conjunt de 
variables

ß Sig. Exp(ß) ß Sig. Exp(ß)

Sexe 0,001 0,001

Home -0,206 0,001 0,814 -0,273 0,001 0,761

Dona 0,206 0,001 1,229 0,273 0,001 1,313

Situació familiar 0,000 0,000

S’ha independitzat -0,471 0,000 0,624 -0,303 0,000 0,739

Altres situacions 0,471 0,000 1,602 0,303 0,000 1,353

Lloc de naixement dels progenitors 0,000 0,000

Ambdós a Catalunya 0,793 0,000 2,210 0,471 0,000 1,601

Ambdós a Espanya -0,586 0,000 0,557 -0,355 0,001 0,701

Altres situacions -0,207 0,032 0,813 -0,116 0,317 0,890

Nivell d’estudis de la mare 0,000 0,000

Sense estudis -1,736 0,000 0,176 -1,288 0,000 0,276

Primària acabada -0,884 0,000 0,413 -0,765 0,000 0,465

Estudis secundaris 0,331 0,141 1,392 0,223 0,364 1,249

Estudis universitaris 2,289 0,000 9,864 1,831 0,000 6,241

Classe social del nucli de la llar 0,000 0,000

Algun membre de classe mitjana propie-
tària

0,023 0,878 1,023 -0,193 0,264 0,825

Ambdós de classe mitjana assalariada 1,062 0,000 2,892 0,661 0,001 1,937

classe mitjana assalariada + classe treba-
lladora

0,241 0,168 1,272 0,360 0,062 1,434

Ambdós de classe treballadora -1,039 0,000 0,354 -0,709 0,000 0,492

Altres situacions -0,286 0,117 0,751 -0,120 0,589 0,887

Constant És diferent en cada variable 1,419 0,000 4,131

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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és redueix a gairebé una quarta part en comparació amb el conjunt de la mostra o 

més de la meitat quan la mare no ha completat l’educació primària.

·    En segon lloc, la classe social del nucli de la llar té també un pes important en la 

probabilitat d’accedir als estudis postobligatoris. En el cas que ambdós progenitors 

pertanyin a la classe mitjana assalariada aquesta probabilitat és gairebé el doble 

que la del conjunt de la mostra. En el cas dels fills de classe treballadora la seva 

probabilitat d’accés és gairebé la meitat que la del conjunt de la mostra. El pes de la 

procedència social de la classe mitjana assalariada, juntament amb el factor estudis 

de la mare, ens confirma la importància atorgada a l’educació per aquells sectors 

socials la reproducció dels quals es fonamenta en l’adquisició de capital cultural.

·    Els coeficients de la regressió logística ens indiquen també que persisteixen diferèn-

cies en funció del lloc de naixement dels progenitors. El fet que ambdós progeni-

tors siguin nascuts a Catalunya és un factor que afavoreix l’accés a l’ensenyament 

postobligatori. I, al contrari, no ho afavoreix el fet que ambdós progenitors hagin 

nascut a la resta de l’Estat. 

·    Finalment, ser dona o no haver-se independitzat de la família són fets que actuen 

també com a factors que afavoreixen l’accés a l’ensenyament secundari postobli-

gatori.

Conclusió: el factor territorial en l’accés als diferents 
sectors d’ensenyament i en l’accés a la secundària 
postobligatòria

L’anàlisi bivariada dels factors de l’accés a l’escola pública i a l’ensenyament secundari 

postobligatori, així com les regressions logístiques que tenen en compte aquests factors, 

ens confirmen que no tota la població es troba en una situació semblant a l’hora d’en-

frontar-se a aquestes cruïlles del sistema d’ensenyament. En efecte, les anàlisis subratllen, 

igual que han fet altres estudis (Villarroya 2000, Calero i Bonal 1999), la persistència de 

desiguals probabilitats d’accés a l’ensenyament privat o a l’ensenyament postobligatori 

que depenen, entre altres, de factors com el municipi de residència, la classe social, el 

nivell d’estudis dels pares o la situació laboral familiar. Descomptant l’efecte de tots els 

altres factors, els que més destaquen són el fet de viure en una localitat petita i de viure 
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en una llar amb tres o més criatures la mare o el pare de les quals es troba en situació 

d’inactivitat laboral. Per tant, aquesta imatge més precisa ve a dir-nos que les famílies 

més propenses a triar l’escola pública són aquelles que tenen les escoles privades lluny 

o bé pocs recursos econòmics en comparació amb el nombre de fills.

Per bé que aquest capítol no ha pres el territori com a unitat d’anàlisi, sí que podem, 

però, remarcar la seva importància relativa com a factor explicatiu de les probabilitats 

desiguals d’accés a l’ensenyament privat o la secundària postobligatòria. D’una banda, 

com ha mostrat la nostra anàlisi, és remarcable el fet que la grandària del municipi tin-

gui un pes important per determinar l’accés a l’ensenyament públic. El fet de residir en 

municipis petits redueix sensiblement la probabilitat d’accés a l’ensenyament privat. Això 

no hauria de suposar cap problema des del punt de vista de la política educativa; de fet, 

és la xarxa pública aquella que ha d’assegurar una bona distribució de l’oferta escolar 

en el territori. Ara bé, els capítols anteriors han evidenciat que el rendiment educatiu és 

sensiblement més alt a les escoles privades, una diferència que a més ha augmentat des de 

la generalització de la LOGSE i que es manifesta especialment en les graduacions a l’ESO 

i al batxillerat. D’una altra banda, l’anàlisi bivariada dels factors d’accés a l’ensenyament 

postobligatori ens confirma que l’hàbitat de residència és una variable significativa, i 

ho és fonamentalment per la diferència que presenten els municipis entre 100.000 i 

500.000 habitants, en els quals la probabilitat d’accés a l’ensenyament postobligatori és 

notablement més baixa que a Barcelona. La regressió logística ens indica que la variable 

territorial en aquest cas és menys important que les variables relacionades amb la classe 

social d’origen, el nivell d’estudis màxim de la llar o el lloc de naixement.

En definitiva, aquesta anàlisi té en compte el territori com un factor més de les des-

igualtats educatives. Indica en primer lloc que el territori és més decisiu que d’altres 

variables, com la classe social o els ingressos de la llar, a l’hora d’explicar l’accés a 

l’ensenyament públic o privat. En segon lloc, el territori no constitueix un factor tan 

decisiu en l’accés a l’ensenyament postobligatori, però cal no oblidar que aquest accés 

és significativament baix en els municipis que tenen entre 100.000 i 500.000 habitants. 

Aquestes consideracions són sens dubte rellevants a l’hora de valorar les intervencions 

polítiques necessàries per garantir la igualtat d’oportunitats educatives.
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Les desigualtats en el mercat de treball

Albert Recio Andreu i Carolina Recio Cáceres

4

Abstract

L’objecte d’aquest capítol es analitzar les desigualtats generades en el mercat laboral. En el nostre 

model social el treball mercantil constitueix una activitat central en la vida de la gent i en gran 

mesura condiciona les seves vides. Els impactes de l’activitat laboral són diversos i es donen 

tant en el procés d’entrada en l’activitat (atur, cerca de feina, etc.) com en les condicions que 

tenen les persones ocupades en aspectes com els salaris, l’estabilitat laboral, la jornada, etc. Es 

constata que aquestes diferències són importants i sovint sistemàtiques quan es tenen en compte 

determinades característiques personals, com és el cas del gènere, el nivell educatiu o la posició 

laboral de les persones. L’estudi avalua la mida d’aquestes desigualtats i suggereix algunes de les 

raons que permeten explicar-les, encara que en alguns casos la natura d’aquestes desigualtats 

està subjecta a un debat posterior que el nostre treball tracta de situar.
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Les persones davant l’activitat laboral remunerada: breu 
aproximació teòrica

El treball ha estat en tots els temps una de les activitats humanes més importants. 

Una activitat que permet obtenir productes i serveis necessaris per a la vida humana, 

i que té moltes implicacions en la vida personal. Genera, en dosis variables, satisfac-

cions —creativitat, realització de les pròpies capacitats, cooperació, afirmació social, 

etc.— i molèsties —esgotament psíquic i corporal, riscos per a la salut, avorriment, 

etc. El balanç entre ambdós depèn de factors sovint corelacionats: condicions físiques, 

característiques de la feina, tipus d’organització, relacions socials. Al llarg de la història 

unes mateixes activitats s’han dut a terme sota diferents tipus de relacions socials, que 

suposen una distribució diferent del poder entre les persones i que tenen una influència 

directa sobre les condicions, el contingut i el reconeixement social de la pròpia activitat. 

Sense anar lluny en el temps podem observar que l’activitat laboral es desenvolupa en 

el nostre país sota normes socials diferents: d’una banda el treball mercantil, que es fa 

a canvi d’una remuneració monetària i que a la vegada pot ésser un treball autònom, 

en el qual la persona organitza per si mateixa l’activitat, o un treball assalariat, on es 

treballa a les ordres d’altri a canvi d’un salari (de fet, la realitat és sempre més complexa, 

i avui també trobem situacions mixtes d’autònoms que de fet són assalariats); d’altra 

banda, el treball domèstic i les diverses formes de treball social no remunerat. Si mirem 

una mica més enllà fàcilment trobem en el nostre món (i possiblement contribuint a 

“La paraula treball descriu una activitat que és obligatòria per a 

uns i, al mateix temps, la font de prestigi i remuneracions que altres 

frueixen o persegueixen amb anhel. Resulta evident que utilitzar el 

mateix terme en ambdós casos suposa un frau”. 

John Kenneth Galbraith, L’economia del frau innocent



260 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les desigualtats en el mercat de treball 261

satisfer el nostre model de vida) formes diverses de treball “forçat” com ho mostren 

la presència d’esclavatge, treball infantil, servitud, treball a les presons, etc. 

En aquest capítol ens concentrarem a analitzar la situació del treball mercantil. En una 

societat monetaritzada aquest constitueix un element clau per permetre la subsistència 

de les persones. Per una gran majoria de la societat, no propietària dels mitjans de 

producció, el treball assalariat esdevé la font d’ingressos principal. Però la importància 

del treball mercantil va més enllà de l’obtenció quotidiana d’ingressos, en la mesura 

que la major part d’institucions de l’Estat del benestar estan configurades (tant pel 

que fa a recursos com als drets) al voltant de la situació laboral present i passada de les 

persones. Aquesta centralitat de l’activitat mercantil va sovint més enllà de la qüestió 

dels ingressos monetaris. En bona mesura la situació laboral de la gent configura la 

seva posició social, i en el cas de moltes persones la seva personalitat s’associa a la seva 

carrera professional o situació laboral. És evident, per tant, que el mercat laboral juga 

un paper central en la configuració de les desigualtats socials.

Abans d’entrar a analitzar aquestes desigualtats convé discutir-ne la naturalesa, ja 

que es tracta d’una realitat multidimensional que genera efectes en molts i diversos 

plans socials.

L’aproximació més senzilla és la de considerar com a element bàsic la qüestió de l’ocu-

pació, diferenciant entre qui té i qui no té una feina retribuïda, qui té més possibilitats 

de trobar-ne. De fet, aquest és l’enfocament dominant a les polítiques econòmiques 

actuals. Per exemple, l’objectiu central de la política d’ocupació de la Unió Europea és, 

en termes quantitatius, el de la taxa d’ocupació, el percentatge de persones en edat de 

treballar que tenen una feina remunerada. Sovint també aquesta és una consideració 

bàsica en els debats sobre exclusió social on es considera que l’atur (o la no ocupació) és 

un factor primari d’aquesta situació. Sens dubte, tenir o no feina remunerada té un valor 

important per a la majoria de gent. I és perfectament observable que les probabilitats 

d’estar sense feina estan intrínsecament relacionades amb altres desigualtats socials, per 

exemple les de gènere. Però reduir el debat a aquestes desigualtats pot comportar per-

dre de vista altres aspectes igualment importants. De fet, la consideració de l’ocupació 

com una bona mesura de benestar social és una preocupació relativament moderna 
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que té a veure no tan sols amb la greu crisi ocupacional dels darrers trenta anys, sinó 

també amb la renovada empenta conservadora d’aquest període. Quan es va formular 

el concepte de plena ocupació, estava associat a una ocupació que garantís ingressos 

suficients i una activitat adequada a les capacitats personals, i es considerava subocu-

pació totes aquelles activitats remunerades que no assolissin aquests objectius. Avui es 

considera ocupació qualsevol activitat remunerada que s’hagi dut a terme durant un 

període de temps anterior a la realització de les enquestes d’ocupació (habitualment 

haver treballat una hora durant els quinze dies anteriors a l’entrevista), i no es té en 

compte ni el nivell de les remuneracions ni les condicions de la feina. Un procés que 

s’ha produït aparentment com una reforma tècnica de les estadístiques ocupacionals, 

però que en el fons és el resultat d’una evolució en la política socioeconòmica, que ha 

deixat de considerar l’ocupació com un mitjà per garantir una forma de vida digna. 

Per això, si bé la diferenciació entre els aturats i els ocupats representa una distinció 

important, no resol ni de bon tros el problema de les desigualtats, perquè es pot estar 

ocupat de moltes formes, que donen lloc a situacions molt diverses pel que fa a les 

condicions de vida de les persones.

La segona desigualtat és, òbviament, la del volum d’ingressos. Les desigualtats salarials 

són una característica dels mercats laborals moderns. I en una economia monetària 

tenen una influència directa sobre les condicions de vida de la gent. La consideració 

de les desigualtats de salaris és, com veurem, un tema difícil d’analitzar i discutir. En 

el pla del coneixement el problema principal rau en la qualitat de la informació. Per a 

moltes persones el volum dels seus ingressos constitueix un tema tabú del qual no els 

agrada donar gaire informació (les raons són diverses: temor a que es converteixin en 

informació fiscal, temor a les comparacions, etc.). La valoració correcta dels ingressos 

monetaris té, a més, el factor addicional de la complexitat de molts sistemes retribu-

tius: encara que predomina el sistema de catorze pagues, sovint varia el volum de les 

dues extres, algunes empreses en paguen alguna més, una part dels ingressos són en 

forma d’incentius personals variables, alguns sectors paguen a preu fet... A més, hi ha 

la valoració monetària de les retribucions indirectes com les que es fan en espècie, les 

dietes no considerades ingressos en termes fiscals (i que possiblement els subjectes no 

computen com a tals, per exemple els tiquets restaurant o els àpats subvencionats). Ha-

bitualment el pes d’aquests components, de difícil reconeixement, augmenta a mesura 
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que s’ascendeix per la jerarquia laboral i l’escala salarial, essent més fàcil de conèixer 

els guanys de les persones amb salaris inferiors. Tot això pot afectar les mesures de la 

desigualtat i fer difícil una anàlisi acurada dels canvis que s’estan produint. 

Constatar l’existència de desigualtats salarials no és el mateix que explicar-les o jus-

tificar-les. Tot debat sobre la desigualtat té alguna relació amb la valoració que fem 

de la seva existència. Podem jutjar les desigualtats discutint les raons que les generen 

i avaluant-les d’acord amb algun criteri de justícia, que en alguns casos portarà a 

considerar-les inacceptables i en altres a justificar-les. I podem valorar les desigualtats 

pels efectes que generen. Per exemple, si trobéssim que una determinada malaltia es 

produeix per una diferència genètica segurament estaríem d’acord que no hi ha una 

injustícia social al darrere, però que els seus efectes són desafortunats i cal, en la mesura 

que sigui possible, ajudar les persones amb la deficiència genètica (jutjaríem “natural” la 

desigualtat i ens concentraríem a mitigar-ne els efectes). Si de cop es descobrís un trac-

tament mèdic que permetés curar aquesta deficiència però que no s’apliqués a tothom 

per raons econòmiques, polítiques, etc. (com passa actualment en el tractament de la 

sida), segurament la nostra valoració canviaria i consideraríem directament injusta la 

distribució de la malaltia. Per això quan es discuteix de desigualtats cal veure en quin 

nivell se situa l’anàlisi. Aquesta és una qüestió important a l’hora de discutir sobre 

desigualtats salarials, i és un punt on les diverses teories no arriben a un acord. Per als 

economistes del corrent econòmic dominant, els anomenats neoclàssics, les diferències 

salarials són bàsicament diferències justificables perquè el mercat competitiu retribueix 

a cadascú segons les seves aportacions productives: el salari retribueix la productivitat 

de cada individu i, per tant, les diferències de sous entre persones indiquen la valoració 

social de la seva activitat productiva. Existeixen diferents teories que miren d’explicar 

perquè les persones tenen productivitats desiguals, la més coneguda és la del capital 

humà, que suposa que la productivitat dels individus està directament relacionada 

amb el nivell de formació assolit en el sistema educatiu i en el lloc de treball. Per tant, 

la productivitat seria en aquest cas una “qualitat” associada al subjecte (com el seu 

codi genètic), bàsicament obtinguda pel seu propi esforç en el procés d’aprenentatge 

i formació, i només la consideraríem injusta si fos palès que aquest procés de forma-

ció es fa en unes condicions que neguen la igualtat d’oportunitats. De fet, la teoria 

del capital humà, malgrat el seu èxit polític, ha estat força contestada dins la pròpia 
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acadèmia, incloent notables autors neoclàssics que han aportat altres explicacions 

alternatives o complementàries —com la dels salaris d’eficiència, que suposa que més 

enllà del nivell de coneixements el resultat del treball depèn de la dedicació i cura que 

hi posen els subjectes, i aquesta està en funció de processos motivacionals complexos 

entre els quals entra una retribució justa. En aquest cas alguns diferencials de salaris 

s’explicarien com a resultat de les polítiques d’incentivació empresarial que es man-

tindrien quan les empreses observessin que l’incentiu —personal o col·lectiu— dóna 

fruits (i per tant les diferències de sou representarien diferències d’eficiència). O les 

que simplement contemplen que les diferències salarials paguen diferències innates 

entre les persones, o compensen determinats aspectes de la vida laboral. Però en tot 

cas la diferència sempre s’explica per raons d’eficiència productiva, i es considera 

que qualsevol alteració d’aquestes raons comportaria una pèrdua de producte social; 

l’única via per alleugerir la situació dels que en surten malparats (els que per la seva 

productivitat reduïda reben salaris petits) és per mitjans redistributius que criden a 

la solidaritat entre persones desiguals. Estem, per tant, en un cas semblant al de la 

malaltia genètica “natural”. De fet, l’anàlisi convencional proposa dues possibilitats: o 

la redistribució (també qüestionada pel supòsit que un excessiu nivell d’impostos pot 

desanimar l’esforç dels més productius), o l’alteració de la productivitat individual per 

via de la inversió educativa (només acceptable si funcionen les discutides hipòtesis de 

la teoria del capital humà).

Però aquestes teories no esgoten el camp de l’anàlisi de les desigualtats salarials. Exis-

teixen moltes aportacions crítiques des d’un punt de vista alternatiu. Un punt de par-

tida bàsic és l’observació de la dificultat gairebé insalvable de mesurar adequadament 

l’aportació productiva de cada individu i de comparar activitats molt diferents. Els 

corrents de la segmentació del mercat laboral, que recullen una bona part d’aquestes 

recerques, han mostrat que en la fixació de salaris hi intervé un nombre important 

d’elements institucionals: naturalesa de les polítiques i regulacions públiques, grau 

d’influència sindical, lleis migratòries, valors socialment acceptats, estructura dels 

mercats de productes, grau de monopsoni en el mercat laboral, formes d’organització 

del treball (que són el resultat, en bona mesura, de les pròpies polítiques empresarials). 

Tot un conjunt de factors que tenen el doble resultat de generar formes molt desiguals 

de treball i d’aprenentatge, i de “legitimar” o simplement “imposar” una determinada 
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estructura salarial. Abonen aquesta proposta l’evidència empírica de les importants 

diferències existents en el camp dels salaris i de l’organització laboral en països dife-

rents, només explicable per processos històrics diferenciats, marcats per la presència 

d’unes o altres ideologies, d’uns o altres equilibris de forces socials, etc. 

En els darrers anys l’aportació de l’economia feminista ha afegit noves evidències en 

aquesta direcció. És un fet comprovat arreu del món que els salaris de les dones són 

substancialment inferiors als dels homes. Encara que es comparin persones amb situ-

acions laborals iguals (tipus d’ocupació, nivell educatiu, branca d’activitat, grandària 

de l’empresa, etc.) queda una diferència inexplicable que cal atribuir directament a la 

discriminació. Però l’anàlisi feminista ha mostrat que les diferències no es limiten a 

retribuir de forma diferent a persones que fan la mateixa feina, sinó també al fet que 

la segmentació del mercat laboral en el pla de gènere dóna lloc a la creació de feines 

masculines o femenines, i a la menysvaloració sistemàtica de les segones. Aquest és, per 

tant, un debat que obre una perspectiva important en la qüestió de les qualificacions: 

¿en quina mesura aquestes responen a diferències substancials en la productivitat i 

les dificultats intrínseques de la feina? o ¿en quina mesura són el resultat de proces-

sos socials que simplement legitimen desigualtats, i fan passar com a poc valuós el 

que fan determinades persones? Un debat que és fructífer en el cas del gènere, però 

que també cal tenir en compte en altres camps, com el de les migracions, les tasques 

manuals, etc.

Una tercera dimensió important de la desigualtat fa referència a les qüestions d’estabi-

litat i precarietat laborals. Les enquestes habitualment ens donen dades de la situació 

en un moment del temps. Però és evident que les necessitats de consum de les persones 

són recurrents i quotidianes, i el que dóna sentit a una ocupació és la seva capacitat de 

garantir-nos un flux continuat. De fet, la importància de comptar amb una situació 

ocupacional estable no es redueix als ingressos, té una forta influència sobre altres 

aspectes vitals. Les persones necessiten marcs estables de desenvolupament que els 

permetin mantenir una xarxa de relacions socials i materials coherent. Els processos 

formatius, que tan importants resulten pel desenvolupament de les relacions laborals, 

estan influïts pel marc de referència en el qual tenen lloc. Un marc laboral inestable 

genera dificultats en molts àmbits de la vida quotidiana: inseguretat extrema respecte 
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al futur, dificultat d’establir relacions socials sòlides, dificultats per assolir autonomia, 

etc. En un pla més elemental el volum d’ingressos d’un període de temps ve afectat 

tant pel nivell de salari per unitat de temps, com per la seva duració temporal (dies, 

setmanes, mesos). L’elevat percentatge d’ocupacions temporals explica, per exemple, 

que gairebé el 25% de les persones que a l’Estat espanyol declaren ingressos salarials 

a l’IRPF, declarin rendes inferiors al que representa estar tot l’any cobrant el salari 

mínim, cosa que per si mateixa denota un grau elevat de dependència d’una part de 

la població ocupada. 

Els efectes de la precarietat laboral no es limiten als aspectes salarials, també tenen 

repercussions en molts altres aspectes de la vida social: possibilitats de desenvolu-

pament professional, de creació de xarxes relacionals, efectes psicològics negatius, 

possibilitats d’entrar en compromisos econòmics a llarg termini, efectes sobre la sa-

lut (entre altres pel major o menor coneixement de l’entorn de treball), etc. És obvi 

que les ocupacions difereixen pel seu grau de seguretat ocupacional, si bé a vegades 

aquest no es pot mesurar amb una sola variable, ja que un model contractual pot tenir 

impactes diferents segons el context en el qual s’aplica: no és el mateix un contracte 

temporal generat com una espècie de contracte de prova que donarà lloc a una situa-

ció estable, que un altre de curt termini; ni està igual de protegit un treballador amb 

contracte estable segons sigui el tipus d’empresa on treballa (que pot comportar un 

cost d’acomiadament molt diferent). Ni tampoc es pot considerar per se que totes les 

situacions de precarietat contractual tenen un impacte semblant a la vida de la gent: 

no és equivalent la situació de temporalitat d’una persona adolescent que accepta una 

feina estacional per obtenir uns ingressos per satisfer una necessitat de consum, que el 

d’un adult permanentment forçat a canviar de lloc de treball. Per això tampoc hi ha 

un acord teòric a l’hora d’analitzar l’impacte de la temporalitat en la vida de la gent. 

Per uns economistes aquesta no és una qüestió preocupant perquè es redueix a un 

mecanisme d’inserció al mercat laboral que dóna lloc a una transició cap a l’ocupació 

adulta, mentre que per d’altres es tracta realment d’un procés que margina una part 

de la població de forma persistent. 

Una quarta dimensió té a veure amb la jornada laboral. El temps dedicat al treball 

mercantil condiciona la resta de la vida laboral de formes molt diverses. La longitud 
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és un factor important, ja que determina quantes hores quedaran lliures per fer altres 

activitats (treball domèstic, lleure, relacions familiars, participació sociopolítica, for-

mació no laboral…). Com que alguna d’aquestes activitats varia al llarg del cicle vital 

(especialment treball domèstic i formació), la jornada laboral pot condicionar la vida 

personal de forma diferent a persones en situacions vitals diverses. Però l’impacte de 

la jornada laboral no es limita a la seva durada. També influeix la seva distribució i 

variabilitat. Per a la vida quotidiana les hores no són homogènies. Els nostres horaris 

vitals estan condicionats per aspectes biològics (el nostre cos està dissenyat per dormir 

de nit) i socials. Una gran part de la nostra vida laboral està formada per activitats 

regides per convencions socials i, sobretot, pel fet que les fem amb altres persones: 

això és evident quan parlem de moltes activitats d’atenció a altres persones (cura 

d’infants, gent gran), d’activitats relacionals (trobades amb amics i familiars, parti-

cipació en tota mena d’associacions i entitats), i fins i tot moltes activitats de lleure 

mercantil sotmeses a horaris particulars (esdeveniments esportius, cinema i teatre, 

etc.). Per això, les possibilitats d’ús del temps lliure varien segons els horaris laborals, 

i per a la majoria de persones no és el mateix treballar de dia o de nit, en jornada 

compacta o partida (que sovint allarga el temps que dediquem realment a l’activitat 

laboral mercantil ja que augmenta el temps de viatge a la feina), en torns, en festius o 

dies feiners, etc. De la mateixa forma que una activitat a temps parcial no té el mateix 

impacte si es realitza en un horari compatible amb altres activitats domèstiques (per 

exemple en hores coincidents amb l’horari escolar) que coincideixi en un horari de 

màxima activitat domèstica i social (per exemple una jornada a temps parcial de 7 

a 11 del vespre pot impedir coses tan diverses com cuidar criatures o participar en 

molts actes socioculturals).

En els darrers anys s’està introduint la variabilitat de la jornada laboral per fer front 

als pics d’activitat que tenen algunes empreses en determinats moments (poden ser 

de tipus estacional, setmanal, diari o aleatori). La seva implantació significa que les 

persones poden veure alterada la seva jornada en funció d’aquests canvis, sobre es-

cales molt diferents segons el casos: en alguns es tracta d’una jornada de duració 

diferent segons l’època de l’any, en altres de disponibilitat per part de l’empresa d’un 

cert nombre d’hores (el que es pot traduir en haver de treballar alguns dissabtes o 

allargar la jornada laboral alguns dies o canviar els dies de vacances), i en altres d’un 
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canvi freqüent de la jornada laboral (especialment usual al comerç detallista). Aquesta 

variació afecta, sense cap mena de dubte, l’organització de la vida quotidiana amb 

graus diferents, essent la darrera modalitat la que segurament té una incidència més 

important, ja que obliga a una adaptació contínua de la resta d’activitats als canvis 

imposats per les empreses.

Cap d’aquestes qüestions es reparteix de forma homogènia. Determinats col·lectius 

laborals es veuen més exposats que altres a les demandes de flexibilitat de jornada. 

Aquest fet suposa en molts casos que persones que treballen en activitats o empre-

ses diferents tenen possibilitats diverses d’organitzar la seva vida domèstica i social. 

Unes desigualtats es combinen amb les que es deriven del nivell d’ingressos i situació 

social d’aquestes: els impactes d’una jornada laboral massa llarga o en horari inusual 

poden ser diferents per a persones amb ingressos alts (que poden solucionar una part 

dels problemes recurrent a la contractació d’altres persones), en famílies de diversos 

membres adults (que potser poden combinar algunes activitats amb un repartiment 

adequat de tasques), o unitats monomarentals amb baixos ingressos (on la “conciliació” 

pot esdevenir un malson permanent).

Una cinquena font de desigualtats té a veure amb les possibilitats efectives de veu i 

control. En teoria les condicions laborals estan determinades per les lleis i els con-

tractes laborals. Però es un fet ben conegut que unes i altres deixen molts aspectes 

inconcrets, i que entre el paper escrit i la seva concreció real sovint es produeixen 

diferències substancials. Individualment els assalariats tenen un poder reduït per 

aconseguir l’acompliment dels seus drets o per millorar les seves condicions, per fer 

notar la seva veu quan les coses són insatisfactòries. Per això és important la capacitat 

d’organització col·lectiva, que constitueix un mitjà important per fer sentir la veu dels 

treballadors, impulsar millores en les condicions laborals, controlar l’acompliment de 

lleis i contractes, i denunciar abusos. Encara que formalment tothom té dret a afiliar-se 

a una organització sindical, a la pràctica aquest dret pot estar dificultat o impedit per 

la dependència individual que en molts casos tenen els assalariats per raons diverses 

(grandària de l’empresa o centre de treball, contractes temporals, relacions laborals 

personalitzades, etc.). Hi ha pocs dubtes que en aquells països on s’ha produït una 

forta davallada de la sindicalització, aquest fet ha tingut una incidència directa sobre 
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l’increment de les desigualtats. Per això treballar en empreses amb o sense presència 

de sindicats, amb o sense probabilitat efectiva d’afiliació, constitueix per si mateix un 

element de desigualtat que sovint pot tenir efectes sobre àmbits diversos de la vida 

laboral: salut laboral, flexibilitat d’horaris, ingressos, etc.

Una sisena desigualtat fa referència a la salut laboral. Aquesta és també una qüestió 

complexa que recull molts altres aspectes. El que és, però, evident és que cada any es 

produeixen milers d’accidents laborals que provoquen morts i lesions greus. I, possi-

blement, estigui menys estudiat el fet que la salut de les persones té en l’àmbit laboral 

una de les seves fonts de problemes, en forma de malalties professionals, lesions que 

esdevenen patologies persistents, estrès i depressions, etc. Sense comptar ni els efectes 

més indirectes que determinades vivències laborals poden provocar sobre el compor-

tament de les persones amb efectes negatius per a la salut, ni el fet obvi que aquest és 

en part el resultat dels ingressos generats en el mateix mercat. Treballar té implica-

cions directes sobre la salut, però aquestes varien molt segons les característiques de 

l’entorn de treball, la forma d’organització i les característiques de cada feina, els tipus 

de pressions que rep cada persona i que està relacionat amb el model jeràrquic i la 

cultura de cada empresa. Estudiar les desigualtats en l’esperança de vida relacionades 

amb l’experiència laboral obre preguntes substantives sobre les desigualtats.

Una setena problemàtica té a veure amb la realització personal i professional. Es tracta 

sens dubte de qüestions més difícils d’analitzar, però no per això menys pertinents. 

Les diferents activitats laborals es diferencien pel grau de llibertat que deixen a les 

persones per permetre més o menys creativitat, per propiciar carreres professionals 

més o menys llargues, per afavorir o no un aprenentatge continuat, per proporcionar 

més oportunitats de cooperació o, al contrari, caracteritzar-se per un elevat grau de 

coacció sobre el comportament individual. Tota una sèrie d’efectes provocats pels 

models d’organització del treball, pel predomini de formes de direcció més autorità-

ries o mes democràtiques, per la incidència que tenen les regulacions professionals, 

per les estructures de gènere. Unes situacions que estan íntimament relacionades 

amb aspectes com el reconeixement social de la pròpia tasca i amb l’existència d’una 

carrera professional. Mentre unes activitats proporcionen als individus unes certes 

possibilitats de carrera, promoció social i autorealització, altres esdevenen meres 
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formes d’obtenció d’ingressos amb un elevat cost personal en forma de monotonia i 

alienació. O, simplement, de manca de reconeixement social, com passa amb moltes 

de les feines que les estructures patriarcals transformen en “feines femenines”. De 

fet, tot el debat recent sobre el treball femení exposa aquesta diversitat de situacions 

en mostrar que la situació laboral de les dones es mou entre el “sostre de vidre” 

(indicador de les limitacions de carrera que experimenten les dones que entren en 

mercats laborals caracteritzats per l’existència de prestigiades carreres professionals) 

i “el sòl enganxifós” (característic d’una gran quantitat d’ocupacions de salaris baixos 

i reconeixement socioprofessional escàs).

En definitiva, podem avaluar les desigualtats laborals partint d’angles diferents. Tots 

ells ens aporten informació important sobre la situació laboral de les persones, i 

l’impacte de l’activitat laboral mercantil sobre el conjunt de les seves vides. I, de fet, 

aquesta avaluació multidimensional és la que caldria fer, si les polítiques d’ocupació es 

preocupessin realment de buscar una vida satisfactòria per a tothom. El reduccionis-

me actual que es concentra a valorar positivament només el nivell d’ocupació, sense 

tenir en compte moltes altres qüestions, com que aquests llocs de treball garanteixin 

ingressos satisfactoris, permetin dur a terme una vida social plena, no tinguin impactes 

negatius per a la salut o no generin discriminacions inacceptables només pot entendre’s 

o per un deliri economicista que cal redreçar, o perquè representa els interessos d’unes 

minories socials poc preocupades per la situació de la resta de ciutadania.

Reconèixer l’existència de desigualtats no vol dir explicar-les ni que el seu impacte 

social sigui particularment greu. De fet podríem considerar que les desigualtats són 

lleus si es reparteixen de forma aleatòria entre totes les persones, de manera que els 

que estan pitjor en una escala de desigualtat estan millor a l’altra, i viceversa. Això és 

el que pressuposava Adam Smith, i segueixen creient molts economistes lliberals, que 

el mercat acaba per igualar els avantatges i desavantatges nets de les diferents profes-

sions, de manera que, per exemple, una tasca més perillosa, o menys estable, dóna lloc 

a una retribució més alta, o que una tasca més monòtona té una jornada laboral més 

reduïda que una de més creativa. Si per contra trobem que determinats grups socials 

o determinades situacions (per exemple la contractació temporal) estan sistemàti-

cament associades a molts dels nivells inferiors de cada escala, podem pensar que la 
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situació és realment greu i estem davant de situacions sistemàtiques de desigualtat que 

requereixen respostes més generals.

Cal assenyalar també que, a l’hora d’avaluar les desigualtats, convé distingir entre si-

tuacions conjunturals o permanents. No és el mateix tenir una feina precària puntual 

que estar tota la vida treballant amb contractes temporals. Ni experimentar un atur de 

curta duració que de llarga. A curt termini tothom pot acceptar salaris baixos, males 

jornades laborals o contractes temporals a condició que sigui una situació transitòria 

o una espècie de “peatge” que cal pagar per entrar al mercat laboral. Però és molt més 

difícil de suportar una situació permanent. Una part del debat actual sobre el paper 

de la precarietat se centra en aquesta qüestió: si les males condicions laborals cal en-

tendre-les com a situacions de “transició” vers situacions més consolidades, o es tracta 

de segments permanents del mercat laboral. Això només es pot veure si s’utilitzen 

mecanismes com el panel de dades, que segueixen a les persones al llarg del temps i 

permeten veure quina trajectòria laboral segueixen. 

De la mateixa manera, podem interpretar l’existència de desigualtats com el resultat de 

situacions “naturals”, sobre les que poca cosa es pot fer directament, o com el resultat 

d’organitzacions laborals específiques que es generen com a resultat del predomini 

d’uns interessos determinats o com a resultat d’unes determinades ideologies socials. 

En el primer cas, la lluita contra les desigualtats esdevé una activitat que només pot 

limitar-se a les polítiques redistributives, orientades a alterar, mitjançant la despesa i 

els ingressos públics, els resultats que es produeixen en el mercat laboral, a fi d’evitar 

que els grups socials desfavorits, amb menor capacitat productiva, es vegin obligats a 

subsistir en condiciones indignes. Per contra, si es considera que la situació al mercat 

laboral és el producte de discriminacions de diversa mena, generades per la intervenció 

de diverses institucions socials i per les polítiques laborals de les empreses, resulta patent 

que es poden produir intervencions en el funcionament del mercat laboral que tendei-

xin a reduir aquestes desigualtats i a oferir una situació laboral millor a tothom.

Les teories socials (econòmiques, sociològiques) no han arribat a assolir ni una visió 

unitària ni un mètode clar que permeti discriminar en quina mesura és més important 

una o altra explicació. En gran mesura perquè la tasca dels científics socials no està 
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exempta de subjectivismes i ideologia, ni tampoc ha assolit mètodes de recerca que 

permetin resoldre els debats d’una manera senzilla. El corrent dominant, neoclàssic, 

tendeix a situar-se més a prop de la lectura naturalista del mercat laboral. I, sovint, 

consideren que les úniques distorsions que es produeixen vénen provocades per les 

regulacions públiques i l’actuació sindical. Però també entre els seus seguidors es donen 

veus crítiques com les que reconeixen que sovint els mercats laborals poden estar domi-

nats per estructures monopsonistes que donen molt poder a les empreses; o reconeixen 

que, per exemple, les diferències salarials entre homes i dones no es poden explicar 

completament per raons de productivitat. A l’altra banda, es troba una magmàtica 

varietat de formulacions alternatives (postkeynesians, marxistes, institucionalistes) que 

analitzen el mercat laboral com una estructura social complexa que tendeix a generar 

desigualtats entre les persones. En tot cas, els diferents autors d’aquests corrents es 

diferencien més per les claus interpretatives particulars amb què raonen la seva anàlisi, 

que no pas en la valoració social de les desigualtats com un fet social poc desitjable i 

alterable per polítiques socioeconòmiques a diferents nivells.

No estem en condicions, ni pretenem, fer una valoració completa d’aquestes teories. 

Ni tampoc entrarem a analitzar totes les desigualtats que es donen al mercat laboral, 

però valia la pena fer un mapa mínim de les situacions que cal considerar i de la for-

ma d’analitzar-les. Les dades de la primera onada del Panel de Desigualtats Socials 

de Catalunya (2001-2002) ens permeten destacar alguna d’aquestes desigualtats, i, 

per tant, aporta una primera mirada sobre l’estat de la qüestió que esperem es pugui 

aprofundir amb les onades successives, que tindran l’avantatge d’oferir informació 

sobre els aspectes dinàmics que no es poden captar en un treball de foto fixa.

La diferent situació respecte al treball mercantil

La primera aproximació és l’anàlisi de la relació de les persones amb el treball mer-

cantil. El model tradicional es fonamentava en una divisió sexual que pressuposava 

que tots els homes adults havien d’estar dedicats al treball mercantil i les dones 

casades fora del mercat, en les tasques de cura de la llar. Encara que el model mai va 

funcionar del tot, en conjunt comportava una situació força diferenciada en la relació 
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de la gent respecte al treball mercantil. Avui en canvi aquest model està qüestionat i, 

almenys en teoria, es defensa una participació general en el mercat laboral. Els canvis, 

però, han estat més complets, ja que a la vegada que es produeix una mobilització 

de les dones vers el treball mercantil, es redueix la seva durada en aquest, a causa 

de la doble tendència de retardar el temps d’entrada al mercat laboral i d’avançar el 

moment de sortida.

Per visualitzar quina és la situació cal, doncs, comparar les diferències de gènere con-

siderant a la vegada diferents grups d’edat. Les variables útils per fer l’anàlisi són la 

taxa d’activitat (percentatge de la població que està oferint la seva força de treball), la 

taxa d’ocupació (percentatge de població efectivament ocupada) i la taxa d’atur (per-

centatge d’actius en situació de cerca de feina). Aquesta tercera variable ens donarà 

informació del grau de dificultats que diferents col·lectius experimenten a l’hora de 

trobar un lloc de treball. Les dades d’ocupació poden amagar però una inserció molt 

diferent al mercat laboral. Una part de la població ocupada pot mantenir una relació 

feble amb el treball mercantil, participant només a temps parcial o de forma irregular. 

Per això hem considerat que cal completar l’anàlisi oferint dues mesures del pes de les 

ocupacions irregulars, la primera (percentatge de temps parcial) mesura el percentatge 

de persones ocupades a temps parcial, la segona (percentatge de participació feble) suma 

aquest grup amb els que manifesten tenir una participació irregular.

Com és previsible els valors agregats d’aquestes variables tendeixen a amagar qüestions 

importants lligades al pas del temps, ja que els factors d’edat influeixen en la relació 

de la gent amb el mercat laboral. Per això hem procedit a fragmentar les dades més 

importants per grups d’edat.

Participació i ocupació 

La participació al mercat laboral és variable al llarg del temps. L’edat és, per tant, un 

element que influeix en la vida laboral de les persones. En el món tradicional els ho-

mes entraven joves al mercat laboral, i s’hi quedaven la resta de la seva vida fins a la 

jubilació (que sovint es produïa pròxima a la seva mort). Les dones, en canvi, no tan 
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sols entraven en menor proporció al mercat, sinó que moltes es retiraven ben aviat, 

coincidint amb el casament o la maternitat.

Ara el model és força diferent. La vida laboral de les persones pot dividir-se en tres 

etapes: una primera d’entrada, on sovint es combina estudi i treball remunerat; una 

segona de participació bastant plena en el mercat; i una tercera de retirada gradual 

sovint molt abans de l’edat legal de jubilació. Per això la millor forma d’analitzar 

la posició vers el mercat laboral és analitzant la situació per diferents grups d’edat. 

Aquesta anàlisi permet situar les primeres desigualtats en la vida laboral de la gent, 

especialment en els aspectes de gènere i nivell educatiu. 

Gràfic 1. 
Taxa d’activitat, per grups d’edat i gènere
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Pel que fa al gènere (vegeu Gràfics 1 i 2) la primera qüestió òbvia és que per a tots els 

nivells d’edat les taxes d’activitat i ocupació de les dones són inferiors a les dels homes. 

I això també passa per tots els nivells educatius, si bé la diferència es redueix a mesura 

que augmenta el nivell educatiu. Això suposa que segueixen persistint rols de gènere 

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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que es poden observar analitzant la situació declarada per a les persones inactives. 

És però visible que el perfil de participació al llarg del temps d’homes i dones té una 

forma semblant, això indica que moltes dones ja no surten aviat del mercat laboral, 

sinó que s’hi mantenen en una proporció elevada.

Gràfic 2. 
Taxa d’ocupació, per grups d’edat i gènere
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Resulta també evident que en el període 50-64 anys es produeix una davallada de la 

participació laboral d’homes i dones, molt més ràpida en el segon cas. Aquesta caiguda 

de la participació laboral anterior a l’edat de jubilació legal es pot interpretar de forma 

diversa i requereix una recerca específica. Tant pot constituir un procés de retirada 

voluntària, associat a polítiques de prejubilacions, com un mera expulsió involuntària 

del mercat laboral, on la pèrdua del lloc de treball i la dificultat de trobar-ne un de 

nou porta a una sortida prematura per vies diverses (acollir-se a esquemes de pen-

sions assistencials, obtenir una pensió d’invalidesa, o simplement subsistir amb els 

ingressos d’altres familiars…), la divisòria entre una i altra situació sovint és subtil, ja 

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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que és possible que en alguns processos de prejubilacions generalitzades les decisions 

personals estiguin fortament influïdes per l’entorn. 

També en aquesta qüestió la retirada de les dones és més forta que la dels homes, com 

cal esperar en una societat on segueixen imperant rols de gènere que actuen de moltes 

formes: menys oportunitats d’ocupació per a dones d’edat elevada, més acceptació 

social perquè passin a centrar-se en les tasques de la llar (i la creixent activitat de cura 

de familiar d’edat avançada), etc.

Taula 1. 
Taxa d’activitat, per grups d’edat i nivell educatiu

Grups d’edat Analfabets (%) Sense estudis (%) Primaris (%) Secundaris (%) Universitaris (%)

16-24 anys 0 72,7 73 44,9 66,2

25-34 anys 50,0 69,4 83,3 87,9 93,6

35-49 anys 74,2 67,8 84,1 90,2 94,6

50-64 anys 36,8 43,1 59,8 68,0 87,2

65 i més anys 0 1,9 1,7 5,1 6,5

Si prenem en consideració els nivells educatius (vegeu Taules 1 i 2) també trobem 

diferències significatives. Cal indicar que la categoria d’analfabets recull un nombre 

molt reduït de persones, i per tant els seus valors no són gaire significatius. Per a la 

resta podem observar que com a norma general les taxes d’activitat i ocupació creixen 

amb el nivell d’estudis. 

L’única excepció important es produeix en el grup de joves menors de 24 anys, en 

el qual les persones amb nivells educatius baixos tenen taxes d’activitat superiors 

a la resta, segurament perquè s’està produint un procés d’inserció diferent: els que 

surten més aviat del sistema educatiu s’orienten al mercat laboral mentre que la resta 

prolonga la seva escolarització. L’altre fet més significatiu el constitueix l’important 

diferència de participació en el cas dels universitaris d’edat avançada. Cal assenyalar 

que es tracta d’un percentatge petit de població, i que la seva persistència laboral es 

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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pot explicar en part per la situació particular que ocupen en el mercat laboral: llocs 

directius, millors condicions laborals, ocupacions públiques on no es donen les pres-

sions d’expulsió, etc.

Atur

La participació en el mercat laboral inclou la situació de cerca del lloc de treball. I és 

evident que no és el mateix estar ocupat que buscant feina. 

De fet, el resultat global de la mostra indica una situació d’un baix nivell d’atur, espe-

cialment si es compara amb èpoques recents. Però també aquí es donen diferències 

importants. Per norma general les dones pateixen nivells d’atur superiors als dels 

homes (vegeu Gràfic 3), amb una sola excepció, les dones amb educació secundària, 

possiblement relacionat amb els perfils professionals que ofereixen el tipus d’estudis 

secundaris que fan homes i dones. Cal tenir en compte que, a més, la situació dels titulats 

de secundària està determinada per l’elevat percentatge de gent a la franja més jove 

d’edat, sovint en fase de continuació d’estudis o d’entrada el mercat laboral, cosa que 

pot afectar les xifres d’atur: de fet les diferències de participació nois/noies en aquest 

grup d’edat s’expliquen per un percentatge de noies que estant estudiant (i per tant es 

compten com a inactives) que de nois. Aquests tenen un menor èxit educatiu i entren 

més al mercat laboral i pateixen, per tant, nivells més elevats d’atur.

Taula 2. 
Taxa d’ocupació, per grups d’edat i nivell educatiu

Grups d’edat Analfabets (%) Sense estudis (%) Primaris (%) Secundaris (%) Universitaris (%)

16-24 anys 0 47,7 65,7 39,2 59,4

25-34 anys 50,0 64,1 74,6 80,9 90,2

35-49 anys 54,5 60,5 80,6 86,4 91,2

50-64 anys 31,5 40,8 57,2 63,5 83,8

65 i més anys 0 1,7 1,4 3,4 6,5

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.



276 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I Les desigualtats en el mercat de treball 277

Gràfic 3.
Taxa d’atur, per grups d’edat i gènere
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Taula 3. 
Taxa d’atur, per grups d’edat i nivell educatiu

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Grups d’edat Analfabets (%) Sense estudis (%) Primaris (%) Secundaris (%) Universitaris (%)

16-24 anys 0 34,4 10,0 12,7 10,3

25-34 anys 0 7,6 10,4 8,4 3,6

35-49 anys 22,5 10,7 4,2 4,2 3,6

50-64 anys 14,4 5,3 4,3 6,6 3,9

65 i més anys 0 11,8 5,2 33,3 4,6

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Si analitzem la incidència de l’educació per grups d’edat trobem també resultats 

significatius (vegeu Taula 3). Com a norma general les taxes d’atur es redueixen amb 

l’edat, i assoleixen nivells menors en la franja 35-49 anys que significa el moment de 
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més participació laboral. Després els nivells d’atur augmenten, encara que no espec-

tacularment, sens dubte pel fet que una part dels aturats i aturades potencials deixen 

el mercat, com hem vist anteriorment. Per tots els nivells d’edat els universitaris ex-

perimenten taxes d’atur menors que la resta, i les persones analfabetes i sense estudis 

taxes superiors. 

Aquesta relació sistemàtica entre nivell educatiu i atur no és tan clara entre els que 

només tenen estudis primaris i secundaris. Segurament perquè la segmentació laboral 

en termes d’ocupacions i gènere, crea oportunitats desiguals per a tothom (i també 

genera expectatives diferenciades). Especialment sembla que les persones amb nivells 

de secundària experimenten més problemes d’ocupació en els extrems de la seva vida 

laboral: el que suggereix un procés d’entrada més complicat (és més fàcil trobar una feina 

poc definida professionalment que una on sovint es prefereix gent amb experiència) 

i el de sortida (el reciclatge de persones amb un determinat perfil professional és més 

complicat, o simplement hi juguen altres prejudicis, com el que afecta l’ocupació de 

dones adultes). Cal, a més a més, tenir en compte que partim d’un mercat on el nombre 

de persones sense estudis és reduït (la majoria són persones inactives), i l’enquesta s’ha 

fet en una situació de baixa desocupació que tendeix a apaivagar les diferències.

Subocupació i presència irregular

El volum i el nivell d’ocupació total no és un indicatiu suficient per avaluar el grau de 

participació al mercat laboral, ja que pot donar-se el cas que un ampli grup d’ocupats 

ho sigui de forma limitada quant al nombre d’hores i els nivells d’ingressos assolits. 

Per això convé avaluar quin percentatge de persones només participen parcialment 

en el mercat, i veure si les diferències són significatives. Per fer-ho hem elaborat dos 

indicadors. El primer, el que anomenen percentatge de subocupació calcula el percen-

tatge d’ocupació a temps parcial. El terme subocupació és discutible en la mesura que 

pot tractar-se d’una elecció voluntària (i en aquest cas l’ortodòxia no ho consideraria 

com a tal, ja que parteix de considerar que l’activitat la defineix cadascú), però en tot 

cas indica una situació de presència feble en el mercat i gairebé sempre d’ingressos 

reduïts. El segon inclou tota la participació irregular, sumant les persones amb ocu-
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pació a temps parcial amb les que declaren una presència irregular. En aquest segon 

cas podria tractar-se d’una presència permanent i intensa, però irregular pel tipus de 

jornada laboral, però el fet que les dues taxes presentin comportaments força similars 

quant a la seva distribució fa pensar que es tracta bàsicament de dos models diferents 

de subocupació.

Gàfic 4. 
Taxa de subocupació, per grups d’edat i gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

En tots dos casos les dones presenten nivells de subocupació clarament superiors als 

dels homes per qualsevol nivell d’educació i edat (vegeu Gràfic 4). Mentre que per als 

homes aquesta taxa es redueix dràsticament a partir dels 25 anys, per a les dones la taxa 

es manté elevada per a tots els grups d’edat i nivells educatius. Tot i que els percentatges 

de subocupació femenina són més baixos en el cas de les universitàries, es mantenen en 

canvi per sobre del 10%, malgrat que en aquest cas la raó sembla ser el procés d’entrada 

al mercat laboral, ja que en el cas dels homes, el universitaris i els estudiants de secundària 

tenen nivells més elevats de subocupació que la resta (vegeu Taula 4).
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Per tant, es prefigura una situació que està caracteritzada per la proliferació d’ocupa-

cions a temps parcial o irregulars (vegeu Gràfic 5) entre la gent jove, i una presència 

disminuïda per una part important de les dones de totes les edats.

Taula 4. 
Taxa de subocupació, per nivell d’estudis i per gènere

Nivell d’educatiu Homes (%) Dones (%)

Analfabets 0 7,0

Sense estudis 0,7 23,4

Primaris 3,2 19,9

Secundaris 6,2 18,8

Universitaris 5,8 13,4

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Gràfic 5. 
Taxa d’ocupació atípica, per grups d’edat i gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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En el cas del temps parcial hem preguntat, a més a més, les causes que condueixen 

a desenvolupar aquest tipus de feines. És evident que hi poden haver moltes raons. 

Algunes són totalment involuntàries —quan es declara que no es troba una feina a 

temps complet o l’empresa no ofereix més hores—, altres totalment voluntàries o re-

lacionades amb circumstàncies personals elegides per l’individu —no voler una feina 

de temps complet, compaginar-lo amb estudis—, o imposades per una situació no 

volguda —malaltia—, d’altres depenen de l’estatus social de l’individu —realització 

de feines de la llar. A vegades pot no haver-hi una raó clara, i altres considerar que es 

treballa a temps complet. Quan analitzem els resultats obtenim una perspectiva força 

aclaridora. 

Gràfic 6. 
Motius de tenir una feina a temps parcial, per nivell d’estudis
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Aproximadament un 30% de les persones amb feines a temps parcial les tenen de 

forma involuntària, i el percentatge és el mateix per a homes que per a dones (vegeu 

Gràfics 6 i 7). El percentatge és més alt entre les persones amb nivells educatius baixos 

que entre les persones de nivells superiors, la qual cosa com veurem posteriorment, es 

pot explicar per les característiques especials dels llocs de treball a temps parcial, més 

habituals en feines de qualificació formal baixa. També és força semblant el percentatge 

de persones que manifesten que es tracta d’una preferència personal, lleugerament 

superior entre els homes i els universitaris (podria pensar-se que és un col·lectiu que 

té una certa capacitat de negociar la jornada laboral). Les diferències importants estan 

a la resta de raons que porten a acceptar aquest tipus d’ocupacions. Mentre el motiu 

dels estudis és molt més important en el cas dels homes, les tasques familiars consti-

tueixen un motiu quasi exclusivament femení.

Gràfic 7. 
Motius de tenir una feina a temps parcial, per gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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El 38% de les dones en feines a temps parcial les fan per compaginar-les amb tasques 

de la llar, si bé el nivell és molt superior en els nivells educatius baixos, segueix essent 

una raó important entre les dones amb nivells educatius més alts. De fet, aquest resultat 

ens situa davant de dos fets: a) que en la posició de les dones al mercat laboral segueix 

jugant un paper molt important la seva situació dins la família b) que les dones amb 

nivells d’estudis inferiors tendeixen a acceptar més aquest tipus de feines. Això es pot 

deure tant al fet que el nivell educatiu influeixi en l’acceptació de rols familiars més 

tradicionals, com que els llocs de treball a temps parcial siguin més habituals en les 

activitats en les quals s’ocupen aquestes dones. Aquest resultat contrasta amb la situació 

dels homes, en la qual gairebé el 30% dels treballadors a temps parcial hi treballen 

per raons d’estudis, i és també elevat el percentatge dels que ho consideren una feina 

a temps complet. El lloc de naixement marca també diferències, mentre que també 

en aquest cas el pes relatiu de les feines domèstiques no varia, el fet significatiu és el 

creixement dels percentatges d’involuntarietat entre els nascuts a la resta d’Espanya i 

els estrangers, fet que recull una situació d’estatus diferent.

Taula 5. 
Motius de tenir una feina a temps parcial, per lloc de naixement

Motius Catalunya % Espanya % Estranger %

No troba feina temps complert o no li ofereixen més hores 26,7 39,4 42,9

Per raons d’estudis 17,3 1,6 10

Per una malaltia 1 1,6 0

Ha de realitzar tasques de la llar 29 29,5 33,3

No vol treballar a temps complet 10,7 6,6 23,8

Considera que treballa a temps complet 4,7 8,2 0

Altres raons 10,6 12 0

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Els pluriactius

Al costat de les persones amb subactivitat, existeix un altre grup en la situació inversa. 

Persones que tenen més d’una activitat professional (i per tant una font diversificada 
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d’ingressos). Una situació que globalment es dóna en un 8% dels ocupats, un per-

centatge reduït, però significatiu. El que resulta bastant evident és que es tracta d’una 

situació força diferent de la dels subocupats: el percentatge d’homes amb una segona 

i tercera feina és superior al de les dones, el dels universitaris clarament superior a la 

resta i el dels nascuts a Catalunya també. Sembla, per tant, bastant clar que en el mer-

cat laboral actual la possibilitat de diversificar les fonts d’ingressos augmenten amb 

l’estatus social dels individus (vegeu Taula 6).

Taula 6. 
Persones que tenen més d’una feina, per gènere, nivell d’estudis i lloc de nai-
xement

Variables Segona feina (%) Tercera feina (%)

Gènere

Homes 8,5 1,1

Dones 7,6 0,9

Nivell d’estudis

Analfabets 0 0

Sense estudis 7,3 0

Primària 6 0,3

Secundària 8,2 0,6

Universitària 13,4 3,2

Lloc de naixement

Catalunya 8,6 1,2

Espanya 5,8 0,3

Estranger 7,8 1

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Ocupacions, activitat i tipus d’empresa

Les persones treballen en institucions, activitats i categories diferents. I, com veurem, 

aquestes tenen influència sobre les condicions de treball. Les diferències personals 

també influeixen sobre la posició laboral. El que no està clar és en quina mesura es 

tracta d’un problema de mèrits personals, o d’un procés de selecció social que es jus-
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tifica per les pròpies diferències personals. No estem en condicions de discutir aquesta 

qüestió, només de mostrar com les diferències personals es relacionen amb diferents 

situacions al mercat laboral.

Situació sociolaboral

En primer lloc considerem la situació social de les persones respecte al treball mercantil. 

La gran majoria de població és assalariada, però resulta patent que les dones ho són 

en una proporció més gran, així com també són més nombroses en la categoria, avui 

bastant residual, d’ajudes familiars. Un fenomen que s’explica pel fet que la jerarquia 

social que s’estableix en el mercat laboral està relacionat amb el sistema jeràrquic del 

model patriarcal (vegeu Taula 7). 

Taula 7. 
Ocupació, per situació sociolaboral i gènere

Situació sociolaboral Homes (%) Dones (%) Amdós sexes (%)

Assalariats 75,9 81,8 78,8

Empresaris i autònoms 22,5 14,0 18,4

Cooperativistes 0,8 0,7 0,7

Ajudes familiars 0,5 1,9 1,2

Arrendataris 0,1 0 0

Altres 0,1 1,6 0,8

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002

De la mateixa forma que si mirem l’origen geogràfic (vegeu Taula 8), trobem que 

són els nascuts a Catalunya els que tenen més oportunitat d’ésser empresaris, mentre 

que són els nascuts a la resta d’Espanya els que són assalariats en una proporció més 

elevada (i de fet, indica la persistència de la situació de dependència en què va tenir 

lloc el procés migratori de fa uns quaranta anys). La categoria estrangers ocupa una 

posició intermèdia a causa de la superposició de situacions migratòries (i l’enquesta 

no recull l’intens procés dels darrers anys). 
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En canvi el nivell d’estudis no sembla condicionar tant la situació social. Cal ser pru-

dents en aquest cas, de fet, la categoria d’empresari i autònom inclou situacions molt 

diverses. Els empresaris en un moment del temps són el resultat d’un procés històric 

concret, en el qual no sempre ha calgut un nivell educatiu elevat per gestionar empre-

ses. I sovint, a més a més, els directius d’alt nivell a les grans empreses figuren con a 

assalariats de la mateixa. En tot cas el que sembla clar és que els titulats superiors no 

tenen necessàriament una gran vocació empresarial.

Si considerem la posició jeràrquica que les persones tenen dins de les empreses trobem 

una relació clara entre el seu rol social i algunes característiques personals. 

En aquest cas els nivells d’ocupacions jeràrquiques estan clarament relacionades amb 

el gènere —els homes ocupen en molta major proporció els llocs de directiu i quadre 

intermedi—, el nivell educatiu —com més alt és aquest més possibilitat d’ocupar feines 

directives— i el lloc de naixença —estrangers i nascuts a la resta d’Espanya tenen més 

possibilitats d’estar en posicions subordinades (vegeu Gràfic 8 i Taules 9 i 10). 

 Aquest fet permet diferents interpretacions. Es pot considerar que simplement el 

mercat laboral diferencia segons les capacitats de cadascú, i que els homes educats són 

per tant els que tenen millors aptituds per fer tasques de responsabilitat. Però també 

Taula 8. 
Ocupació, per situació sociolaboral i lloc de naixement

Situació sociolaboral Catalunya (%) Resta d’Espanya (%) Estranger (%)

Assalariats 77,4 84,5 79,4

Empresaris i autònoms 19,7 13,3 15,7

Cooperativistes 0,8 0,6 0

Ajudes familiars 1,2 0,6 2,9

Arrendataris 0,1 0 0

Altres 0,7 1,1 2,0

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Gràfic 8. 
Responsabilitat o autoritat al lloc de treball, per gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Taula 9. 
Responsabilitat o autoritat al lloc de treball, per nivell educatiu

Responsabilitat o autoritat 
al lloc de treball

Analfabets 
(%)

Sense estudis 
(%)

Primaris 
(%)

Secundaris 
(%)

Universitaris 
(%)

Directius 0 0 1,9 3,9 5,7

Quadres mitjans 0 11,6 22,4 25,4 34,5

Empleats 100,0 85,3 74,8 69,5 58,4

Propietaris 0 1,6 0,5 0,5 0,4

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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es pot considerar que són les característiques personals les que legitimen per desen-

volupar determinats rols socials, i en una societat patriarcal i meritocràtica, posseir 

una determinada titulació justifica estar en situacions de direcció. O que simplement 

els rols directius s’obtenen per uns determinats processos que són més assequibles a 

persones amb determinades característiques.

Taula 10. 
Responsabilitat o autoritat al lloc de treball, per lloc de naixement

Responsabilitat o autoritat al lloc de treball Catalunya (%) Espanya (%) Estranger (%)

Directius 3,8 2,9 1,2

Quadres mitjans 27,3 22,5 9,4

Empleats 67,6 74,0 85,9

Propietaris 0,5 0,6 1,2

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

L’ocupació

Un altre camp de diferenciació el constitueix el de les ocupacions. Aquestes són sempre 

una barreja de coneixements tècnics particulars i rols socials, que sovint requereixen 

processos específics d’aprenentatge i vies d’accés. Per això no és estrany que les ocupa-

cions es relacionin amb característiques personals de la gent, i que un cop més tinguin 

una relació estreta amb el gènere, el nivell educatiu i el lloc de naixença (que de fet 

recull aspectes d’edat i nivell educatiu).

Existeix una forta diferenciació sexual de les professions. Algunes són netament mas-

culines (treballadors manuals de la indústria i la construcció, directius, treballadors 

agraris) i d’altres netament feminitzades (treballadores de serveis, administratives, 

etc.). Cal indicar que la situació laboral dels homes sembla més diversificada que la 

de les dones (els tres grups ocupacionals més importants de les dones cobreixen el 

54,2% de tota l’ocupació femenina, mentre que en el cas dels homes només representen 
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el 43,5%). Això ens mostra un component jeràrquic: la major presència masculina 

en ocupacions clarament jeràrquiques (directius i encarregats), i la major presència 

femenina en els llocs més subordinats: la categoria de tècnics mitjans és clarament 

femenina contràriament al que succeeix amb els tècnics superiors. Tanmateix la pre-

sència femenina és relativament més important en les ocupacions no qualificades de 

la indústria, els serveis i l’agricultura. Sembla, en canvi, que es produeix una relació 

clara entre el nivell educatiu i la professió. Com més alt és aquell, més tecnificada és la 

posició de la gent. Hi ha però algunes excepcions, com el percentatge relativament alt 

d’universitaris que tenen ocupacions de treballadors de serveis, o la poca rellevància 

que tenen els estudis secundaris respecte als primaris per assolir llocs directius.

L’estructura ocupacional es desenvolupa dins d’una estructura sectorial d’activitats. 

Sovint ambdues se superposen, ja que la classificació ocupacional segueix en part les 

característiques tècniques de les feines (per exemple, el 90,4% dels treballadors agraris 

estan ocupats al propi sector). Però també té a veure amb aspectes de la pròpia orga-

nització sectorial, per exemple, els directius tenen un pes més gran tant en activitats 

relativament burocratitzades i amb una relativa presència de personal tècnic, com 

ara el sector financer, com en aquelles on predomina la petita i mitjana empresa i la 

presència de tècnics és reduïda. En alguns sectors, especialment comerç i serveis a les 

empreses destaca una important polarització de situacions, cosa que pot considerar-

se un indicatiu del tipus de relacions socials que operen en aquests sectors, tal i com 

mostra el Quadre 1, en el qual es mostren les categories socioprofessionals sobrere-

presentades en cada sector d’activitat. 

Les diferents activitats tenen també molta importància pel que fa a les condicions 

laborals, sovint relacionades amb les característiques productives de cada sector, el 

seu grau de competència, estacionalitat, formes d’organització que influeixen en molts 

aspectes de la vida laboral. També aquí trobem que les característiques personals in-

flueixen molt en la distribució sectorial.

Un dels fets més evidents és l’elevada segmentació per gènere que caracteritza els di-

ferents sectors. Alguns són clarament masculinitzats, en particular la construcció, els 

subministraments d’energia i aigua, la majoria de sectors industrials (amb excepció 
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Quadre 1. 
Categories amb sobrerepresentació en els diferents sectors d’activitat

Sectors d’activitat Categories amb sobrerepresentació
Agricultura Treballadors agraris

Indústria
Encarregats
Treballadors qualificats indústria
Treballadors no qualificats indústria

Construcció 
Encarregats
Treballadors qualificats indústria
Treballadors no qualificats indústria

Comerç
Directius
Comercials i enacrregats
Treballadors no qualificats de serveis

Hostaleria
Directius
Treballadors no qualificats de serveis
Treballadors qualificats de serveis

Transport
Tècnics mitjans
Administratius i comercials
Tècnics qualificats de serveis

Finances

Directius
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Comercials
Administratius

Serveis a les empreses

Directius
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Comercials
Administratius
Tècnics no qualificats de serveis

Admimistració pública

Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Administratius
Forces Armades

Ensenyament
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Tècnics qualificats de serveis

Sanitat
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Tècnics qualificats de serveis

Altres serveis
Directius
Encarregats
Tècnics qualificats de serveis

Treball domèstic Tècnics no qualificats de serveis

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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del tèxtil i de la pell, i l’alimentació) i de l’agricultura; i altres netament feminitzats, 

especialment el servei domèstic i la sanitat. En cap sector existeix una situació equi-

librada i, sens dubte, els rols de gènere tenen importància en les seves lògiques de 

funcionament (vegeu Taula 11).  

Taula 11. 
Ocupació, per sector d’activitat i gènere

Sector d’activitat Home (%) Dona (%) Total (%)

Agricultura 7,2 3,7 5,6

Indústria

Alimentació, begudes, tabac 2,8 4,0 3,4

Tèxtil i pell 2,1 5,0 3,4

Paper i fusta 4,9 1,9 3,5

Química 5,2 2,4 3,9

Metall i electrònica 14,2 5,6 10,3

Altres indústries 2,1 0,9 1,5

Electricitat, aigua i gas 1,6 0,4 1,5

Total indústria 32,9 20,2 27,5

Construcció 14,0 1,5 8,3

Comerç 9,0 14,6 11,5

Hostaleria i turisme 3,8 7,1 5,3

Transport i comunicacions 6,2 3,3 4,9

Finances 3,0 2,0 2,5

Immobiliàries i serveis a les empreses 6,2 9,9 7,9

Administració pública 5,8 6,3 6,1

Ensenyament 6,0 13,9 9,6

Sanitat 2,5 9,2 5,5

Altres serveis 3,4 4,6 3,9

Serveis domèstics 0,1 3,6 1,7

Forces Armades 0,0 0,1 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

És també evident que els estrangers tendeixen a concentrar-se en sectors específics, així 

destaca la seva presència al servei domèstic, a l’hostaleria, la construcció, l’agricultura 

i uns pocs sectors industrials (vegeu Quadre 2).
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Quadre 2. 
Grau de representació en els diferents sectors, per lloc de naixement

Grau de representació Nascuts a Catalunya Nascuts a la resta de l’Estat Nascuts a l’estranger

Sectors sobrerepresentats

Agricultura Construcció Treball domèstic

Finances
Transport 
i comunicacions

Construcció

Ensenyament Administració Hostaleria

Sectors subrepresentats

Treball domèstic Finances Ensenyament

Construcció Altres serveis Finances

Agricultura Serveis a les empreses

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Gràfic 9. 
Ocupació, per sector d’activitat i nivell d’estudis
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* Agrupació de les categories de resposta: analfabets, sense estudis i estudis primaris.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Pel que fa als nivells educatius, aquests es relacionen amb la composició professional 

de cada sector. L’educació, la sanitat i les finances representen els nivells més alts de 

titulats universitaris, mentre que l’agricultura, la construcció i la indústria tenen baixos 

nivells educatius. La qüestió és si podem parlar de graus quantitativament diferents de 

qualificació entre sectors, o simplement aquestes divergències reflecteixen el fet que 

cada activitat requereix processos diferenciats de formació (educació formal en uns 

casos, més laboral en d’altres).

Les empreses

Cal considerar finalment el tipus d’empresa on es treballa, ja que les formes de funcio-

nament varien molt, especialment si es tracta d’una institució pública, on predominen 

pautes administratives i estatus, que en general són més garantistes de drets laborals, 

que no pas en l’empresa privada on es pot donar un ventall més ampli de situacions. 

Quan tenim en compte aquesta variable també trobem diferències significatives. El 

sector públic ocupa en major proporció dones (vegeu Gràfic 10) i persones amb nivells 

educatius superiors (Taula 12).

Això ens està indicant, per exemple, que en el cas de les dones es dóna una forta di-

ferenciació entre les dones amb nivells educatius alts, prioritàriament ocupades en el 

sector públic i les de nivells baixos, bàsicament ocupades al sector privat. O que més de 

la meitat de titulats universitaris treballa en el sector públic i el tercer sector (entitats 

sense ànim de lucre i cooperatives), la qual cosa suposa que una gran part de les carre-

res professionals està determinada fora dels mecanismes de l’empresa privada. O que 

aquesta tendeix a crear un nombre relativament limitat de llocs de treball per a titulats 

superiors. Un cas particular és el de les ocupacions en empreses de treball temporal on 

els universitaris semblen sobrerepresentats, i que indicaria que els llocs de treball que 

ofereixen aquestes empreses representen més oportunitats d’ingressos per a persones 

que estan de pas, i no tant com a mecanismes d’inserció en una carrera professional.

En conjunt l’anàlisi de les característiques de les ocupacions ens mostra que els di-

ferents sectors i empreses es caracteritzen per una forta diferenciació professional, i 
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Gràfic 10. 
Ocupació, per tipus d’empresa i per gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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aquesta s’associa amb una diferenciació personal important en aspectes de gènere, 

nacionalitat i nivell d’estudis. Pot considerar-se que es tracta simplement d’un procés 

lligat a la formació necessària per ocupar cada lloc de treball, però alguns elements 

apunten en una altra direcció, com és el cas de la sobrerepresentació de dones amb 

nivells educatius elevats en el sector públic en lloc del privat, la qual cosa denota que 

a més de la qualificació professional, intervenen altres factors que orienten a les per-

sones en espais socialment diferents. I això sense tenir en compte un fet que surt fora 

de la nostra anàlisi, que és l’impacte que té la posició laboral de pares i mares sobre 

els processos de socialització dels fills. En la nostra anàlisi no hem explorat la relació 

entre classe social i posició laboral pel fet que com que la divisió de classe es basa en la 

situació socioprofessional, l’anàlisi resulta redundant. Ens hem permès però, aplicar el 

criteri de classe social de la parella (que per tant reforça la posició social de la família) 

a l’estructura sectorial; i el resultat mostra que en cada sector productiu predomina 

una determinada identificació (i alguna altra n’està absent), fet que pot implicar la 

visió que tenen les persones de la seva situació social en funció del sector on treballen. 

És però un simple indici que caldria analitzar amb recerques específiques.

Taula 12. 
Ocupació, per tipus d’empresa i nivell educatiu

Tipus d’empresa
Analfabets 

(%)
Sense estudis 

(%)
Primaris 

(%)
Secundaris 

(%)
Universitaris 

(%)
Total
(%)

Pública 0 7,0 6,0 13,0 40,7 17,0

Mixta 0 1,2 1,6 4,0 7,3 3,8

Sense ànim de lucre 0 0 1,0 1,3 3,5 1,7

Cooperativa 0 1,2 2,5 20,0 1,7 2,0

Privada 70,0 83,6 83,6 77,3 44,0 71,6

ETT 0 0 0,1 0,1 0,6 0,2

Altres 10,0 4,1 4,6 1,2 1,8 2,8

No ho sap 20,0 2,9 0,7 1,0 0,4 -

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Els efectes de la posició laboral: situació contractual, 
temps de treball i salaris

El fet que persones diferents treballin en ocupacions diverses ja és en si una possible 

font de desigualtats, en la mesura que cada activitat conté, com ja hem discutit ante-

riorment, una gran varietat d’aspectes: prestigi social, esforç físic, risc, potencial de 

creativitat i de carrera laboral, etc. El PaD permet esbrinar algunes d’aquestes qüestions, 

i mostrar com les diferències es transmeten de moltes formes

Situació contractual

Ja hem assenyalat com la situació contractual constitueix un element molt important 

de diferenciació. La durada i protecció legal d’un contracte incideix sobre l’estabilitat 

d’ingressos i hàbits de vida de les persones, ja que una feina estable permet organitzar 

la vida amb una certa fiabilitat. També perquè en cas de pèrdua del lloc de treball, les 

condicions en què aquest fet es produeix solen ésser molt diferents segons la situació 

contractual (i poden tenir un impacte important sobre les condicions de jubilació). 

Però, a més a més, incideixen en molts altres aspectes com poden ser la definició 

de carreres professionals, els sous i, especialment, la situació de poder relatiu que 

s’estableix amb l’empresa i de la qual se’n poden derivar altres aspectes més difícils 

Quadre 3. 
Sectors d’activitat i identificació de classe

Classe obrera Classe mitjana Classe mitjana propietària

Treball domèstic Ensenyament Agricultura

Construcció Finances Comerç

Hostaleria Administració pública Hosteleria

Indústria Sanitat Serveis a les empreses

Comerç Altres serveis Construcció

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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d’analitzar: prolongacions de jornades, feines perilloses, canvis en les condicions de 

treball, sindicalització i no participació en conflictes laborals, reconeixement o no de 

la qualificació, etc.

El PaD dóna una informació bastant exhaustiva de la situació contractual de les perso-

nes. A fi d’afavorir una presentació senzilla (i trobar resultats estadístics significatius) 

hem procedit a agrupar alguna de les categories. En particular, hem considerat com 

una sola figura tot tipus de contracte temporal. En aquest cas, a les raons ja manifes-

tades s’hi afegeix el fet, prou analitzat al nostre país, que el model concret de contracte 

temporal ha anat canviant en el temps en funció dels canvis en les regulacions, perquè 

les empreses que volen tenir treballadors temporals simplement s’adapten a les figures 

adequades en cada moment (les que poden suportar millor una inspecció de treball 

o els donen dret a descomptes de les contribucions socials...). Des del punt de vista 

dels assalariats, resulta bastant indiferent el tipus de contracte si és temporal. Potser 

l’únic element rellevant és la durada, però també en aquest cas podem trobar moltes 

situacions de contractacions curtes però recurrents que fan que la forma sigui el de 

menys. L’altra categoria agrupada és la que hem anomenat contracte informal, que 

inclou els que declaren no tenir contracte per treballar a preu fet, cobrar en espècies 

o no treballar a sou. Es tracta d’un grup potencialment més heterogeni, perquè pot 

incloure situacions d’elevada precarietat com professionals que treballen a comissió. 

Els resultats obtinguts mostren una situació més propera al primer grup, encara que 

també es pot deure a un nivell més alt d’ocultació de les condicions reals d’aquests 

treballadors, aquest fet també justificaria la seva característica d’informalitat. Alguns 

casos de nova pobresa detectats entre sectors de classe mitjana (per exemple comercials 

lliures que tenien una escassa cobertura social i que després d’un accident o malaltia 

greu han esdevingut pobres) suggereixen que no es tracta d’una elecció adequada.

Les situacions contractuals presenten fortes diferències en pautes ben establertes. Per 

gènere, el homes tenen nivells molt més alts de contractes estables (75,2%) que les dones 

(62,6%), però amb una estructura diferent (vegeu Gràfic 11). Mentre els funcionaris 

representen menys del 15% dels treballadors estables masculins, les dones suposen 

un 21,5%, la qual cosa indica la incidència del sector públic en l’ocupació estable 

femenina. També en la resta de situacions homes i dones tenen fortes diferències. Les 
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dones tenen nivells més alts de contractes a temps parcial i de feines informals, mentre 

que la precarietat masculina tendeix a concentrar-se en la contractació temporal més 

formalitzada. Les dones no només tenen més probabilitats d’ocupació precària, sinó 

que també tenen més probabilitats de patir formes de precarietat més accentuades.

Si el gènere resulta una variable significativa, també ho és el nivell d’estudis. L’estabilitat 

laboral augmenta amb el nivell educatiu (vegeu Gràfic 12). 

I tan o més significativa és la relació estreta entre la categoria funcionari i el nivell 

d’educació universitària. De fet, és el sector públic el que sembla jugar un paper cru-

cial en la relació tan estreta entre nivell educatiu i estabilitat. També es donen fortes 

Gràfic 11. 
Ocupació, per tipus de contracte i per gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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diferències respecte a les situacions de precarietat: les persones amb nivells educatius 

baixos tenen nivells molt més alts de feines informals i tota mena de contractes tem-

porals, mentre que entre els universitaris destaquen els interins (la qual cosa mostra 

un cop més l’estreta relació educació-sector públic) i els contractes en pràctiques, que 

constitueixen els contractes temporals de millor qualitat.

És evident que aquesta diferència de situació de les persones està relacionada amb la seva 

posició professional i sectorial. Per sectors la precarietat és especialment pronunciada 

al servei domèstic, pràcticament dominat per la informalitat; l’agricultura, l’hostaleria, 

(ambdós amb elevats nivells d’informalitat); i els altres serveis col·lectius i personals. 

Gràfic 12. 
Ocupació, per tipus de contracte i nivell d’estudis
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Nota: Treballadors amb feina estable = Funcionaris i indefinits. Treballadors amb feina no estable = 

Temps parcial i contracte temporal. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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En l’extrem oposat es troben les finances, la indústria, l’ensenyament i l’Administració 

pública. A excepció del primer, tots ells mostren, però, nivells de precarietat relativament 

elevats, malgrat que la seva situació sigui relativament millor (vegeu Gràfic 13).

Gràfic 13. 
Ocupació, per sector d’activitat i situació contractual
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Nota: Treballadors amb feina estable = Funcionaris i indefinits. Treballadors amb feina no estable =  Temps 

parcial i contracte temporal. Informal = Contracte a preu fet + Contracte en espècies i sense sou

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Hem fet una anàlisi més acurada dels contractes per sectors i gènere. El fet més desta-

cable és que a tots els sectors, excepte a l’Administració pública, les dones tenen nivells 

de precarietat superiors als homes. Òbviament es mantenen les diferències en el pes 
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de funcionaris, entre sectors dominats per l’empresa privada i sectors on el sector 

públic hi té un paper substancial. No es troben diferències significatives entre diversos 

subsectors industrials quant a temporalitat. Els contractes a temps parcial, bàsicament 

femenins tenen més incidència a l’hostaleria, els serveis socials i personals, i el comerç. 

És complex explicar aquestes diferències sectorials. Sembla clar que hi influeix el tipus 

d’empresari (públic o privat), les formes organitzatives i la influència de la variabili-

tat en el nivell d’activitat. Però també hi poden tenir influència altres factors, com la 

presència sindical, que potser explica perquè a la indústria els llocs de treball són més 

estables, o el paper que juga la diferent composició de gènere dominant a cada sector, 

i que permet imposar unes determinades condicions contractuals.

Taula 13. 
Ocupació, per categoria socioprofessional i situació contractual
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Directius 23,1 66,7 89,8 0,0 7,7 7,7 2,6 2,2

Tècnics i professionals 23,2 60,0 83,2 2,2 13,5 15,7 1,1 10,4

Tècnics de suport 19,3 61,1 80,4 1,0 16,6 17,6 2,0 16,6

Administratius 23,3 48,8 72,1 2,3 23,4 25,7 2,3 4,8

Comercials 0,0 75,5 75,5 2,0 16,3 18,3 6,0 2,8

Encarregats 1,2 85,5 85,5 1,2 8,4 9,6 3,6 4,7

Treb. qualificats indústria 0,4 70,6 70,6 3,7 21,9 25,6 2,8 13,8

Treb. no qualificats 
indústria

0,0 56,8 56,8 2,3 35,6 37,9 4,6 7,4

Treb. qualificats serveis 15,6 48,3 48,3 5,5 24,1 29,6 6,7 19,4

Treb. no qualificats serveis 2,3 44,6 44,6 7,5 28,7 36,2 10,3 12,0

Treb. agrícoles 0,0 22,9 22,9 2,9 28,4 31,6 45,7 20,0

Forces Armades 92,9 0,0 92,9 0,0 7,1 7,1 0,0 0,8

Nota: Contracte temporal = Contracte temporal formatiu + Contracte temporal + Fix discontinu. 

Informal = Contracte a preu fet + Contracte en espècies i sense sou.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Les mateixes diferències es tornen a reproduir quan tenim en compte les ocupacions. 

En aquest cas resulta evident que la posició jeràrquica hi juga un paper crucial, ja que 

són els directius i els encarregats els que tenen nivells més alts d’estabilitat, seguits 

dels tècnics i professionals, i els tècnics de suport (grups amb forta presència en el 

funcionariat. Un fet notable és el dels administratius amb un nivell mitjà d’estabilitat 

malgrat que el sector públic garanteix una bona proporció de feines estables. En l’altre 

extrem hi ha els treballadors agraris i els treballadors no qualificats dels serveis (grup 

en el qual s’inclouen les treballadores domèstiques). La qualificació tal com s’entén 

convencionalment té una forta influència en l’estabilitat de l’ocupació.

En conjunt podem destacar diversos trets: un elevat nivell general de temporalitat; 

però amb fortes diferències segons la situació ocupacional (que segueix línies de 

desigualtat que tenen a veure amb la posició jeràrquica dins l’empresa); la presència 

del sector públic; el gènere (en si mateix una diferència que reflecteix un altre tipus 

de jerarquia); i el nivell reconegut de qualificació (que té un element important en el 

grau d’educació formal). 

Jornada laboral

Ja hem comentat que la jornada laboral constitueix un element important que condi-

ciona la vida de les persones. Les desigualtats quant a la jornada constitueixen, per tant, 

un aspecte important en l’anàlisi de les desigualtats. El PaD només permet estudiar 

els aspectes de durada de la jornada, sens dubte un aspecte essencial, però no l’únic 

important. Com ja s’ha comentat en parlar dels contractes a temps parcial, la jornada 

individual pot diferir per raons personals, però hi ha bones raons per pensar que en 

bona part la jornada laboral està determinada per les característiques operatives de cada 

activitat. En aquest cas cal tenir en compte tant aspectes operatius i tecnològics, com les 

característiques institucionals dominants: tipus d’empresa, negociació col·lectiva. 

Per analitzar aquesta qüestió hem tingut en compte les respostes sobre la jornada laboral 

oficial setmanal, com a indicador més adequat. Com es pot observar l’interval 35-40 

hores constitueix la jornada laboral “normal” (bàsicament l’interval 37,5-40 hores). 
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Però també és notori que més d’un 13% dels entrevistats considerin oficials setmanes 

superiors al màxim legal, cosa que representa un indici que a la pràctica la jornada 

laboral pot superar sovint l’oficial. Resulta evident que les jornades prolongades són 

més habituals entre els homes, de la mateixa manera que les més reduïdes són més 

freqüents entre les dones, que més habitualment accepten llocs de treball a temps 

parcial (vegeu Taula 14).

Taula 14. 
Durada de la jornada laboral, per gènere

Jornada laboral Homes (%) Dones (%) Total (%)

Menys de 10 hores 3,0 4,9 4,0

Menys de 30 hores 6,4 18,2 12,2

Entre 30 i 35 hores 6,8 13,2 10,0

Entre 35 i 40 hores 67,2 55,1 60,7

Entre 40 i 45 hores 6,1 3,1 4,6

Més de 45 hores 11,5 5,5 8,6

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Però, on s’aprecien més clarament les diferències és en l’estructura de les jornades 

per nivells educatius i sectors. Les jornades laborals prolongades es redueixen quan 

augmenta el nivell educatiu, i són particularment poc habituals entre els universitaris 

(vegeu Taula 15). Aquest és, en canvi, el col·lectiu que en major proporció se situa a 

la jornada de 30-35 anys (cosa que pot constituir una jornada laboral completa de 

curta durada). 

L’anàlisi sectorial aclareix la situació (vegeu Gràfic 14). La relativa baixa jornada dels 

professionals s’explica per les condicions laborals que operen en sectors com l’ensenya-

ment (sens dubte el de jornada laboral normal més reduïda), l’Administració pública 

i la sanitat. A l’extrem contrari l’agricultura, l’hostaleria i el comerç representen una 

forta presència de jornades prolongades. Alhora que en aquests dos últims casos, en 

el servei domèstic i en els altres serveis, existeixen elevats percentatges de jornades 

reduïdes. El sector industrial es presenta com un sector més tradicional pel que fa a 
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jornada, amb una forta concentració de la jornada normal de 35-40 hores. Tot això 

indica que les pautes horàries obeeixen molt més als aspectes estructurals dels sectors, 

ja esmentats anteriorment, que no a les eleccions individuals dels treballadors. I resulta 

també palès que els contexts empresarials en què treballen les persones amb elevats 

nivells educatius, els permeten gaudir de jornades laborals més reduïdes.

Per completar aquesta anàlisi s’analitzen les respostes sobre el nombre d’hores extres. 

Un 24% dels entrevistats reconeix prolongacions de jornada superiors a les 6 hores 

setmanals. Com era d’esperar el percentatge d’homes que habitualment prolonga la 

jornada és superior al de les dones (31,4% d’homes i un 16,4% de les dones). 

L’anàlisi sectorial aporta algunes sorpreses. Entre els sectors on les hores extres apa-

reixen com més habituals figuren la construcció, l’hostaleria, el transport, els serveis 

personals (sectors on aquests resultats són esperables) conjuntament amb l’educació 

(vegeu Gràfic 15). Potser pot donar-se el cas que la percepció de jornada prolongada 

depengui en part del que es considera “normal”, i mentre en alguns sectors la gent 

accepta com a normal les llargues jornades, en altres diferencia més entre el que és 

normal i el que és complementari. Resulta evident que a excepció de l’ensenyament 

(on és possible que la gent compti el temps de feina no reconegut, fet a la llar), són les 

Taula 15. 
Durada de la jornada laboral, per nivell educatiu

Jornada laboral
Analfabets 

(%)
Sense 

estudis (%)
Primaris 

(%)
Secundaris 

(%)
Universitaris 

(%)
Total (%)

Menys de 10 hores 11,1 9,5 3,3 3,5 3,7 4,0

Menys de 30 hores 0 12,7 10,6 12,2 14,2 12,2

Entre 30 i 35 hores 22,2 3,2 5,9 7,6 20,3 10,0

Entre 35 i 40 hores 66,7 52,5 60,2 65,5 55,6 60,7

Entre 40 i 45 hores 0 8,9 6,2 3,8 2,5 4,6

Més de 45 hores 0 12,0 12,3 7,6 3,7 8,6

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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activitats associades al sector públic, i al servei domèstic, bàsicament a temps parcial, 

les que tenen prolongacions de jornada menys habituals. Per categories professionals, 

resulta també evident que són les ocupacions que suposen tasques de comandament 

(directius, encarregats) les que més habitualment prolonguen la jornada laboral, se-

guides de les dels treballadors qualificats de la construcció i dels comercials (vegeu 

Taula 16).

Gràfic 14. 
Durada de la jornada laboral, per sector d’activitat
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Gràfic 15. 
Persones que fan hores extres, per sector d’activitat
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Taula 16. 
Durada de la jornada laboral, per categoria socioprofessional
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Menys de 
10 hores 6,3 2,6 1,6 1,1 1,6 2,0 3,5 3,0 4,4 8,4 4,6 - 4,0

Menys de 
30 hores 4,2 9,3 11,9 13,3 6,5 4,1 5,5 4,4 18,6 26,6 6,1 - 12,2

Entre 30 i 
35 hores 8,5 12,3 16,7 12,2 3,2 4,1 1,6 4,4 13,1 7,6 4,6 - 10,0

Entre 35 i 
40 hores 45,1 71,3 63,5 67,8 61,3 73,5 80,3 77,0 52,5 46,2 30,8 - 60,7

Entre 40 i 
45 hores 8,5 1,0 3,5 4,4 6,5 7,1 5,1 5,2 4,7 2,7 12,3 - 4,6

Més de 45 
hores 27,5 3,6 2,8 1,1 20,9 9,2 3,9 5,9 6,7 8,4 41,6 - 8,6

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Salaris

Estudiar les desigualtats de salaris constitueix un dels aspectes més bàsics en el debat 

sobre les desigualtats, ja que determina una bona part de la renda dels individus. Però 

també es tracta d’un dels aspectes més difícils de conèixer, per raons diverses de tipus 

social i cognitiu. En el primer pla hi ha la qüestió de la privacitat de què sovint està 

envoltada la informació sobre salaris. De fet els individus tenim una postura contra-

dictòria: tendim a protegir la informació sobre els nostres ingressos, i en canvi ens 

agrada donar pistes externes del nostre nivell de consum. Però el fet és que sovint les 

preguntes sobre ingressos tenen nivells alts de no respostes, i possiblement es tendeix a 

menysvalorar els ingressos reals. La qüestió cognitiva ve lligada a la dificultat que sovint 

té determinar quina és la base de comparació, donada l’estructura molt variada de les 

percepcions salarials pel que fa al nombre (i volum) de les pagues extra, la importància 

dels complements salarials, com hores extra o alguna paga particular, etc. 

Si comparem salaris és necessari, a més a més, diferenciar entre salaris/hora o salaris 

per unitat de temps superior (per exemple salari setmanal o mensual). Comparar els 

salaris/hora és la forma més precisa de comparar el preu que es paga per diferents 

activitats laborals. Però segurament resulta una mesura inadequada per avaluar la 

renda monetària que assoleix cada individu (i que determina la seva disponibilitat de 

despesa): un treballador o treballadora eventual, amb un contracte de curta durada 

pot tenir un salari/hora acceptable, però en canvi reunir un nivell d’ingressos anuals 

relativament petit. O, és el cas de les persones amb ocupacions a temps parcial, encara 

que el sou per hora sigui acceptable, el ingressos mensuals seran minsos. Per tot això, 

l’estudi dels salaris és un tema força complicat, i que requereix estudis específics, com 

els que s’han realitzat a Catalunya a partir de l’Enquesta de Costos Salarials.

En el cas del PaD, la diversitat de preguntes no permet un tractament tan acurat. Sovint 

alguna de les preguntes té un nivell de resposta baix que no permet aprofundir gaire. 

Per això presentem resultats que semblen raonables però que estimem provisionals. 

Després de provar diferents possibilitats considerem el sou net al mes com la figura 

que permet un tractament menys problemàtic, i que ens permet copsar línies de des-

igualtat prou clares.
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Com és conegut, els salaris de les dones tendeixen a ésser menors que el dels homes 

(vegeu Taula 17), fins i tot quan es té en compte el nivell educatiu. És evident que una 

part d’aquestes diferències poden explicar-se per la incidència del temps parcial en 

les ocupacions femenines, però una altra part s’ha d’atribuir, necessàriament a una 

clara discriminació que adopta formes diverses, com és la construcció de categories 

retributives, limitacions en els processos de promoció, manca de reconeixement de 

determinats aspectes de la seva prestació laboral, etc.

Taula 17. 
Nivell d’ingressos, per gènere

Salaris Home (%) Dona (%)

Menys de 60.000 ptes. 2,1 8,9

Entre 60.001 i 120.000 ptes. 14,3 33,2

Entre 120.001 i 180.000 ptes. 37,3 32,9

Entre 180.001 i 240.000 ptes. 25,6 13,7

Entre 240.001 i 300.000 ptes. 10,4 8,7

Entre 300.001 i 360.000 ptes. 6,5 2,2

Entre 360.001 i 420.000 ptes. 1,7 0,4

420.001 ptes. o més 2,1 0,4

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

També resulta evident que el nivell educatiu constitueix un element favorable a l’in-

crement de les retribucions, encara que un cop més sembla que és el nivell d’educació 

superior el que obté un impacte proporcionalment més alt. Però encara més importàn-

cia que l’educació té la situació professional (vegeu Taula 18). Si ens fixem en els nivells 

alts de salaris (superiors a les 300.000 ptes. l’any 2001) gairebé el 60% dels directius 

assoleix aquest nivell, percentatge que baixa al 24,4% en el cas dels tècnics superiors, 

i a un 9,4% en els comercials (un grup molt diferenciat internament), i és molt limi-

tat en la resta de grups professionals. En l’extrem contrari els ingressos menors a les 

120.000 ptes. són freqüents entre els treballadors no qualificats dels serveis (61,3%), 

els no qualificats de la indústria (44,6%) i els agrícoles (55%).
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Altres factors igualment importants són el tipus de contracte i d’empresa. Com és 

previsible entre els ingressos mensuals més baixos figuren els contractats a temps 

parcials (73,2% ingressos inferiors a les 120.000 ptes. mensuals), els treballadors in-

formals (85% dels que declaren cobrar a preu fet estan per sota d’aquest nivell), els de 

contractes formatius (68,8%). I en canvi, els funcionaris i els treballadors fixos tenen 

nivells salarials més alts. Un fet destacable de l’enquesta és que els funcionaris no tan 

sols són els que tenen una proporció menor de salaris baixos (el 3,4% per sota de les 

120.000 ptes.), sinó que constitueixen el major percentatge de salaris alts (18% per sobre 

de les 300.000 ptes. mensuals). Cal però matisar aquests resultats en diferents sentits. 

En primer lloc els sous públics són fiscalment transparents, cosa que possiblement fa 

Taula 18. 
Nivell d’ingressos mensuals, per categoria socioprofessional
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Directius 3,3 3,3 6,7 16,7 13,3 26,7 13,3 3,3 6,7 6,7

Tècnics i 
professionals

0,7 4,6 17,1 32,2 21,1 15,8 4,6 1,3 0,7 2,0

Tècnics mitjans 2,3 16,6 34,3 27,5 14,3 4,2 0,4 0,4 - -

Administratius 2,6 24,7 51,9 14,3 3,9 1,3 - 1,3 - -

Comercials 3,1 28,1 21,9 21,9 15,6 9,4 - - - -

Encarregats 2,7 12,2 35,1 29,7 14,9 1,4 1,4 1,4 - 1,4

Treb. qualificats 
indústria

0,5 22,3 55,0 17,3 3,2 0,9 0,5 - - -

Treb. no qualificats 
indústria

3,3 41,3 42,1 10,7 2,5 - - - - -

Treb. qualificats 
serveis

8,6 25,8 30,8 19,1 10,8 4,0 0,6 - - -

Treb. no qualificats 
serveis

16,2 45,1 33,3 3,4 1,0 1,0 - - - -

Treb. agrícoles 10,0 50,0 40,0 - - - - - - -

Forces Armades - - 7,1 78,6 14,3 - - - - -

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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que el treballador públic sigui més procliu a donar bona informació. En segon lloc, el 

nivell educatiu del sector públic és comparativament més alt i legitima retribucions 

més elevades. En tercer lloc, estem parlant de salari net al mes, una xifra que amaga les 

possibles diferències generades per pagues-extra i altres premis i plusos. És, per exemple, 

notori que en el sector públic les pagues només inclouen el sou-base, mentre que en 

moltes empreses les pagues són mensualitats senceres. O, mentre al sector públic els 

alts directius són assalariats, en el privat cobren rendes del capital en formes diverses 

(opcions sobre accions, etc.). Per això, seria molt més realista comparar els ingressos 

anuals, però les respostes en aquest sentit no permeten extreure’n conclusions.

Taula 19. 
Nivell d’ingressos, per tipus de contracte

Salaris
Funcio-
nari (%)

Indefinit 
(%)

A temps 
parcial (%)

Temporals (%) Informals (%)

Temporal 
formatiu

Contracte 
temporal

Fix dis-
continu

Contracte 
a preu fet

Es espè-
cies o 

sense sou

Menys de 
60.000 ptes.

- 3,5 26,6 18,8 3,7 11,6 30 25

Entre 60.001 i 
120.000 ptes.

3,4 19,5 44,6 50,0 36,1 39,5 55,0 50,0

Entre 120.001 
i 180.000 ptes.

19,3 39,2 23,2 25,0 41,9 37,2 15,0 25,0

Entre 180.001 
i 240.000 ptes.

23,2 24,1 1,8 6,3 13,2 7,0 - -

Entre 240.001 
i 300.000 ptes.

35,7 7,1 1,8 - 4,0 - - -

Entre 300.001 
i 360.000 ptes.

14,0 4,0 - - 1,1 2,3 - -

Entre 360.001 
i 420.000 ptes.

2,9 1,1 - - - - - -

Entre 420.001 
i 480.000 ptes.

0,5 0,2 - - - - - -

Entre 480.001 
i 540.000 ptes.

0,5 0,2 - - - 2,3 - -

540.001 ptes. 
o més

0,1 0,3 - - - - - -

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Sectorialment trobem resultats força previsibles: servei domèstic, comerç, agricultura 

i tèxtil, presenten els nivells més baixos de retribucions; mentre que educació, sanitat, 

electricitat, aigua, gas i transports tenen percentatges més alts de retribucions. Es 

tracta, però, de resultats que cal prendre amb una certa prevenció perquè es tracta 

d’una mostra relativament petita. Sorprèn, per exemple, la inexistència de salaris alts 

en el sector financer, que contradiu altres fonts d’informació. Cal però considerar la 

importància d’un factor ja esmentat: el valor del sou mensual pot alterar-se si varia 

el nombre de pagues. 

L’anàlisi del nombre de pagues anuals mostra fortes diferències que depenen de la 

situació laboral de les persones. Malgrat que la norma dominant és la de 14 pagues 

anuals, no es tracta d’una figura universal. Les empreses públiques i els sectors associats 

a les mateixes són els que més es concentren en aquesta pauta. Però a la resta hi ha 

diferències de més i de menys. Entre els de més, destaquen algunes branques d’activitat, 

com la banca, on més del 50% de treballadors superen les 14 pagues, i per categories 

professionals els directius, els encarregats i els comercials, per aquest ordre. En els dos 

primers casos és obvi que es tracta dels col·lectius que formen part del nucli de poder 

de l’empresa, encara que els segons de forma bastant subordinada, i en molts casos 

la iteració de pagues constitueix sovint un incentiu autoconcedit. Els comercials, una 

categoria que barreja venedors de botigues i agents de grans empreses, estan lligats 

als diferents models d’incentius típics d’aquesta activitat. En la banda baixa se situen, 

com és habitual, les treballadores de serveis no qualificats, com ara les treballadores 

de serveis domèstics que no reben a vegades ni dotze pagues, perquè treballen a preu 

fet, o assalariats discontinus, que deixen de cobrar alguns mesos a l’any.

És, per tant, difícil esbrinar amb precisió l’estructura salarial, que, a més a més de 

les dificultats esmentades, es desenvolupa sobre un teixit empresarial molt complex. 

Algunes coses però resulten clares: els directius figuren, com es pot preveure, entre els 

més ben remunerats. Els segueixen els tècnics, amb una situació en bona part depe-

nent del sector públic. En canvi, els treballadors de serveis i agraris se situen a la cua 

de la distribució salarial. Un fet que també s’ha de comparar amb les desigualtats de 

jornada estudiades anteriorment i que mostra que el grau de desigualtat creix quan 

es combinen diferents elements.
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L’experiència de l’atur

Les desigualtats no es donen tan sols respecte a les condicions de treball. Potser, més 

important encara que les desigualtats de salaris i condicions de treball és l’experièn-

cia de l’atur. No es tracta solament d’una pèrdua d’ingressos, sinó de tots els efectes 

negatius que van associats a la manca d’ocupació: incertesa davant el futur, pèrdua 

d’autoestima, estigma social, dependència d’altri, impossibilitat d’accedir a l’habi-

tatge, etc. És evident que tots aquests efectes negatius no es mostren amb la mateixa 

profunditat a totes les societats ni en tots els individus. Depèn del context general i 

de les pautes de comportament dominants. Els elements més estigmatitzadors és més 

fàcil que es produeixin en situacions de baix atur, i en societats molt competitives i 

individualitzades. En canvi, quan l’atur és massiu, moltes persones entenen que es 

tracta d’un mal col·lectiu, d’una experiència molt compartida, i la societat esdevé més 

tolerant i solidària. De la mateixa forma, les institucions no mercantils, i els rols socials 

associats a les mateixes, tendeixen a esmorteir aquests efectes negatius. Segurament 

la societat catalana ha conviscut millor amb l’atur que altres societats perquè s’han 

combinat totes aquestes raons: llargues temporades d’atur massiu (lligades a fases 

de destrucció generalitzada de llocs de treball), concentració de l’atur en col·lectius 

socialment “febles”: dones, joves que han obtingut un cert suport familiar i social. Les 

coses poden ser diferents en el cas que l’atur sigui menys generalitzat o afecti col·lectius 

amb menys suport social, com pot ser el cas dels immigrants estrangers pobres. Amb 

tot, l’experiència sembla que resulta traumàtica i frustrant, i el que cal veure és si es 

tracta d’un fenomen aleatori, o contràriament, segueix unes pautes més o menys clares. 

Cal subratllar, a més a més, que en el moment de realització de l’enquesta, l’atur és 

una situació relativament petita, cosa que redueix el nombre d’observacions d’aturats 

i, possiblement, dóna lloc a situacions menys típiques de les que es poden trobar en 

situació d’atur generalitzat.

L’experiència de l’atur: freqüència i durada

Potser la figura que millor capta les desigualtats reals o potencials és el fet d’haver 

experimentat o no una situació d’atur. Si l’experiència és traumàtica, haver-la sofert o 
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no significa una diferència crucial. I, de fet, l’enquesta assenyala que gairebé la meitat 

de les persones enquestades han experimentat algun cop aquesta situació, la qual cosa 

per si sola és un bon indicador de la seva importància. L’enquesta pregunta també 

quantes vegades s’ha experimentat la situació, amb la intenció d’analitzar si s’ha tractat 

d’una experiència recurrent o només d’un sol trànsit. 

Es tracta, però, d’una qüestió més complexa del que sembla, perquè la pròpia experi-

ència pot ser molt diferent segons la persona i el context. En primer lloc, en tractar-se 

d’una pregunta general, que es dirigeix a persones molt diverses, pot recollir respostes 

que signifiquin coses molt diferents. Així, podem diferenciar l’atur produït en el procés 

d’entrada al món laboral —sens dubte frustrant perquè retarda la inserció laboral i 

l’emancipació social—, i el que es produeix per pèrdua d’un lloc de treball —amb un 

clar significat de pèrdua d’una estabilitat prèvia, i sovint de destrucció d’una carrera 

professional. En segon lloc, perquè es poden donar situacions alternatives igualment 

indesitjables: o la persistència d’un llarg període d’atur que porta a les persones a greus 

penúries financeres i un fort impacte emocional per totes les qüestions ja esmentades, 

a les que sovint cal afegir la necessitat de realitzar una reconversió professional sempre 

difícil, o, per contra experimentar una situació d’atur recurrent combinada també, 

amb curts períodes de feina retribuïda que poden fins i tot, generar alts i baixos emo-

cionals lligats a les expectatives d’estabilització quan s’obté un nou lloc de treball i de 

frustració quan es torna a perdre. És fins hi tot possible que, si es tracta d’ocupacions 

de molt curta durada, les persones les considerin una part de la situació d’atur, entesa 

com una situació d’extrema inseguretat econòmica. Per complicar més el paisatge cal 

considerar, a més, altres tipus de situacions. D’una part, les d’alguns sectors carac-

teritzats per l’estacionalitat recurrent, en els quals a vegades el període d’atur es veu 

com una part del propi model laboral (fins i tot es pot confondre amb una espècie 

de vacances). De l’altra, l’experiència de les prejubilacions que expulsen a determi-

nats col·lectius del mercat laboral i converteixen l’atur en una jubilació anticipada, 

en aquest cas sense estigma social i depenent, això sí, de la generositat de la pensió a 

què es té dret. En conjunt cal recordar que la pregunta sobre l’experiència d’atur pot 

estar recollint situacions molt diverses i, per tant, només la podem prendre com un 

indicador vàlid que ens apunti algunes pistes de desigualtat.
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El millor indicador de desigualtats és el que separa els que han experimentat atur dels 

que no l’han experimentat mai. La resta és més complexa. Una sola experiència d’atur 

molt severa pot tenir efectes més duradors que un període d’inestabilitat recurrent 

de curta durada. Però també és possible les combinacions d’ambdós: un període llarg 

d’atur, trencat per experiències laborals relativament curtes fins a trobar una situació 

estable. O diverses experiències d’atur sever combinades amb llargues temporades de 

feines regulars... Per això les diferències en la resta són més difícils d’interpretar i les 

dades agregades poden amagar moltes històries diferents.

Si partim de l’anàlisi de la diferència entre els que experimenten o no atur, la primera 

qüestió interessant és que, a excepció dels més joves, l’experiència d’atur és inversa a 

l’edat. Podria pensar-se que la situació fos la inversa, que com més anys s’està al mercat 

laboral més exposat s’està a experimentar situacions d’atur, i en canvi trobem que això 

només és vàlid per a la gent jove (el grup de 25-34 anys té més experiència d’atur que 

el de 16-24). Aquesta dada recull sens dubte la complexitat de la història laboral del 

país (vegeu Taula 20). 

Taula 20. 
Persones que han estat a l'atur, per grups d’edat

Nombre de vegades 
a l’atur

Menys de 24 
anys (%)

Entre 25 i 34 
anys (%)

Entre 35 i 49 
anys (%)

Entre 50 i 64 
anys (%)

65 anys o 
més (%)

Total (%)

Mai 71,5 44,1 52,4 67,6 66,7 55,8

Una vegada 19,7 30,7 28,6 21,0 33,3 26,5

Entre 2 i 3 vegades 7,6 17,2 13,4 7,4 0 12,4

Més de 3 vegades 1,2 8,0 4,6 4,0 0 4,0

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Una història convulsa però que ha afectat de forma desigual les persones. I sembla 

evident que qui menys episodis d’atur experimenta és qui té més possibilitats de 

mantenir-se en el mercat laboral. Un fet que és sens dubte clau a l’hora de discutir de 

polítiques de pensions. Cal entendre que els efectes de l’atur són diversos, i un d’ells 

és el de treure gent del mercat laboral, el conegut efecte “treballador desanimat” que 
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es manifesta de moltes formes: prejubilacions anticipades, dones que es dediquen a 

tasques familiars (per exemple, cuidant familiars), invalideses (a vegades forçades com 

a alternativa a l’acomiadament), prolongació dels estudis…, i per tant no sempre cal 

que tinguem altes taxes d’atur de gent adulta per pensar que aquesta situació no afecta, 

i podem esperar que quan es donen acomiadaments massius, una part dels afectats pot 

acabar sortint del mercat. I, per això, pot ser possible trobar un baix volum d’experi-

ència d’atur entre els ocupats. A més, cal comptar amb una diferència en l’experiència 

generacional. Una part dels llocs de treball precaris, que generen experiències d’atur 

recurrents, es focalitzen entre els joves. Però aquest tipus de feines eren menys habi-

tuals fa trenta o quaranta anys quan la gent més gran va accedir al mercat laboral, i 

per tant el que aquesta figura ens indicaria és que les desigualtats reflecteixen, en part, 

moments diferents de la història laboral del país. 

L’altre aspecte rellevant són les diferències d’atur respecte a l’estructura productiva i 

les ocupacions. Directius i agricultors (que inclouen una part de propietaris autònoms, 

seguit d’encarregats i tècnics superiors) són els que tenen percentatges més baixos 

d’experiència d’atur. Un fet que indica que la propietat i la jerarquia són factors pro-

picis al manteniment del lloc de treball i que, almenys en el mercat laboral, el risc és 

molt més elevat quan més baixa és la posició laboral de les persones. Els treballadors 

manuals presenten nivells molt més elevats d’experiència d’atur i percentatges més 

elevats de recurrència. Un resultat que és coherent quan tenim en compte les estructures 

familiars i constatem que són les llars de classe treballadora les que acumulen més atur, 

seguides dels matrimonis mixtos de classe treballadora i classe mitjana assalariada, 

mentre que els de classe mitjana assalariada estan a la cua pel que fa a patir aquesta 

situació (vegeu Gràfic 16). 

L’anàlisi sectorial reforça en part aquests resultats, en mostrar que els sectors amb 

menys experiència d’atur són l’agricultura (un cop més el doble fet d’un sector petit i 

dominat per la pagesia autònoma que amaga, però, la seva pèrdua continuada d’efec-

tius), el sector financer, i el de l’energia i l’aigua, l’ensenyament i alguns subsectors 

industrials (alimentació, paper i fusta). Es tracta en molts casos de sectors dominats 

per la carrera administrativa (ensenyament), o per grans empreses caracteritzades pel 

fet d’organitzar-se en mercats interns grans i estables i, per tant, sectors que ofereixen 
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feines estables i, en alguns casos processos ordenats de prejubilació que permeten 

eludir la situació d’atur. En l’extrem contrari se situen el servei domèstic (potser una 

activitat que s’agafa quan no hi ha més alternativa), els serveis personals i col·lectius, 

la construcció i alguns subsectors industrials que han experimentat importants con-

vulsions (metall, química). Sorprèn el relatiu alt nivell d’atur i de recurrència en el 

sector de l’Administració pública, potser explicable perquè una part dels seus membres 

hagin acabat a l’Administració després de treballar en altres camps, en tot cas dir que 

el resultat sembla si més no xocant (vegeu Taula 21).

Gràfic 16. 
Experiència d’atur, per categoria socioprofessional
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Respecte a les característiques personals, resulta coherent, un cop més, l’estreta relació 

existent entre atur i nivell educatiu, que reafirma els resultats que hem anat trobant al 

llarg de tota l’anàlisi. No es troba en canvi una clara relació respecte al gènere. Cal in-

dicar que aquest sí que és un resultat aparentment estrany que pot tenir una explicació. 

Aquesta no és altra que la incidència del ja comentat efecte “treballadora desanimada”, 

que comporta que l’atur femení sovint es camufli en inactivitat, i que només restin al 

mercat laboral les dones amb més probabilitats de trobar un lloc de treball. 

Taula 21. 
Experiència d’atur, per sector d’activitat

Sector activitat
Mai
(%)

Una vegada 
(%)

Entre 2 i 3 vegades 
(%)

Més de 3 vegades 
(%)

Agricultura 70,4 15,2 8,0 6,4

Indústria

Alimentació, begudes, tabac 61,1 26,4 11,1 1,4

Tèxtil i pell 51,3 34,2 11,9 2,6

Paper i fusta 66,2 18,9 3,0 2,8

Química 46,3 32,9 13,8 6,8

Metall i electrònica 48,6 31,3 14,4 5,8

Altres indústries 62,1 20,7 6,9 10,2

Electricitat, aigua i gas 69,6 13,0 13,0 4,3

Construcció 48,4 33,3 11,3 6,9

Comerç 54,6 29,5 19,3 3,6

Hostaleria i turisme 56,0 21,0 14,0 9,0

Transport i comunicacions 54,8 29,0 16,0 22,0

Finances 66,1 23,2 5,4 5,4

Immobiliàries i serveis a les empreses 53,8 27,2 11,3 7,8

Administració pública 46,7 32,8 12,4 8,2

Ensenyament 63,5 18,9 14,0 9,3

Sanitat 59,3 25,2 11,3 4,0

Altres serveis 57,8 25,3 8,4 8,4

Serveis domèstics 48,5 21,2 27,3 3,0

Total 56,0 26,5 12,5 52,0

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Taula 22. 
Durada de l’atur, per gènere, nivell d’estudis i categoria socioprofessional

Temps a l’atur
De 0 a 4 mesos

(%)
Fins a 14 mesos

(%)
Fins a 3 anys

(%)
Més de 3 anys

(%)
Atur de llarga 

durada (%)

Gènere

Home 25,1 50,9 23,8 0,3 24,1

Dona 37,0 44,4 17,1 1,3 18,4

Estudis

Analfabets 75,0 25,0 0 0 0

Sense estudis 30,8 41,6 24,6 3,1 27,7

Primaris 20,8 48,0 22,5 1,4 23,9

Secundaris 32,8 50,6 16,6 0 16,6

Universitaris 31,0 46,2 22,8 0 22,8

Categoria socioprofessional

Directius 21,1 52,6 26,4 0 26,4

Tècnics i professionals 26,5 50,0 23,6 0 23,6

Tècnics de suport 31,1 48,7 20,1 0 20,1

Administratius 31,6 42,1 26,3 0 26,3

Comercials 21,2 48,5 24,3 6,1 30,4

Encarregats 21,2 57,6 21,2 0 21,2

Treb. qualificats 
indústria

30,5 46,7 22,0 0,9 22,9

Treb. no qualificats 
indústria

37,5 45,8 14,6 2,1 16,7

Treb. qualificats serveis 31,7 47,9 19,1 1,4 20,5

Treb. no qualificats 
serveis

44,0 38,1 17,8 0 17,8

Treb. agrícoles 6,3 75,5 18,8 0 18,8

Forces Armades 28,6 57,1 14,3 0 14,3

Total 31,0 47,8 20,4 0,8 21,2

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

L’anàlisi de la durada de l’atur corrobora algun d’aquests supòsits, i els completa. Com 

a norma general un 30% dels treballadors que han experimentat atur ho han fet per 

un període curt, un 20% per una llarga temporada (superior als 14 mesos), i el 50% 
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restant una mitjana d’uns 9 mesos. Quan analitzem les característiques d’aquesta situ-

ació apareixen alguns resultats interessants. El més notable és el de la major incidència 

relativa de l’atur de llarga durada entre les persones de més edat. Així mateix també 

trobem que l’atur de llarga durada té més importància en col·lectius en què l’atur és 

menys habitual, per exemple, entre directius, treballadors professionals i comercials. 

Un fet que il·lustra la complexitat del problema (vegeu Taula 22). En algunes feines 

és freqüent estar a l’atur, però aquest dura poc (igual que la feina), com és el cas de la 

construcció, l’hostaleria o el servei domèstic. Per això els treballadors no qualificats 

Taula 23. 
Durada de l’atur, per sector d’activitat

Temps a l’atur
De 0 a 4 

mesos (%)
Fins a 14 

mesos (%)
Fins a 3 anys 

(%)
Més de 3 
anys (%)

Atur de llarga 
durada (%)

Agricultura 21,4 57,1 21,4 0 21,4

Indústria

Alimentació, begudes, tabac 30,4 52,1 17,4 0 17,4

Tèxtil i pell 25 43,7 28,1 3,1 31,2

Paper i fusta 33,3 42,8 23,8 0 23,8

Química 21,1 60,6 15,6 0 15,6

Metall i electrònica 27,8 51,1 21,1 0 21,1

Altres indústries 62,5 37,5 - - -

Electricitat, aigua i gas - 71,5 28,6 - 28,6

Construcció 43,8 45,3 10,9 - 10,9

Comerç 37,4 40,5 21,3 1,1 22,4

Hostaleria i turisme 46,2 46,2 7,7 - 7,7

Transport i comunicacions 20,6 55,9 20,9 2,9 23,8

Finances 29,4 47 17,6 5,9 23,5

Immobiliàries i serveis a les empreses 31,4 45,7 22,9 - 22,9

Administració pública 22,4 41,4 36,2 - 36,2

Ensenyament 27 46 27 - 27

Sanitat 28,9 55,3 15,8 - 15,8

Altres serveis 37 48,1 14,8 - 14,8

Serveis domèstics 46,7 46,6 6,7 - 6,7

Total 30,9 47,6 20,7 0,8 21,5

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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de la indústria i els serveis tenen taxes relativament petites d’atur de llarga durada. 

Cal però assenyalar que aquesta aparent benignitat de la situació d’atur s’explica, en 

part, perquè alguns dels sectors caracteritzats per relacions laborals de durada curta, 

han experimentat en els darrers anys una expansió sostinguda, que explica la facilitat 

de trobar una nova feina quan es perd l’anterior. Però la situació podria ésser com-

pletament diferent si la conjuntura del sector fos diferent. 

En l’altre extrem tenim sectors i activitats (vegeu Taula 23) on l’ocupació és predomi-

nantment estable, però on la pèrdua del lloc de treball genera grans dificultats per trobar 

alternatives. Aquesta situació l’experimenten amb més freqüència els treballadors de 

nivells alts de qualificació, o els que es troben en un sector en retrocés continuat, com 

és el cas del tèxtil. Mentre que en les activitats d’elevada rotació, l’atur és un interval 

relativament habitual entre feines (i aquesta és possiblement també la situació dels 

mercats laborals que experimenten els joves), en altres esdevé una situació persistent 

de la qual se’n deriven costos econòmics, psicològics i personals molt elevats. L’estudi 

de les successives onades del panel permetrà corroborar aquesta situació quan es pugui 

analitzar la trajectòria laboral i econòmica d’aquestes persones sotmeses a mercats on 

és difícil retornar un cop s’hi ha perdut la posició.

La situació dels aturats

En el moment de realització de l’enquesta el nivell d’atur era baix i, per tant, no consti-

tuïa un problema tan dramàtic com en anys anteriors. Malgrat aquesta dada optimista, 

una taxa d’atur del 6,7%, és evident que segueix representant una situació dramàtica 

per a les persones afectades, i cal per tant analitzar alguns aspectes de la situació.

Si bé la situació d’atur comporta molts aspectes negatius, un dels més evidents és la 

manca d’ingressos que suposa. I, per tant, un dels aspectes a considerar és quina és 

la situació dels aturats respecte a la percepció d’un subsidi. I el que trobem és que els 

perceptors de subsidi constitueixen una minoria del 37,2%. Comptant que els aturats 

que busquen feina per primera vegada només representen un 8% del total d’aturats, 

ens queda un 55% de persones en atur que han tingut feina anteriorment, i que no 
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perceben cap mena de prestació, bé perquè han esgotat tot el període de prestacions 

a què tenien dret, bé perquè no han cotitzat prou anteriorment.

Una pista d’aquesta situació ens la pot donar el tipus de feina que tenien abans. Sens 

dubte la composició de l’atur pot variar al llarg del temps en funció del tipus de 

problemes específics de cada sector en cada conjuntura. Aquesta anàlisi ens mostra 

una situació ben particular, amb una forta presència d’aturats provinents dels sectors 

industrial i de l’hostaleria. En el primer cas estem possiblement davant d’un procés de 

reconversió industrial que indica que es pot estar generant una nova bossa d’aturats 

que es veuran obligats a un complex procés de recol·locació. En el segon cas, l’elevada 

proporció d’aturats d’hostaleria podria ser un exemple clàssic d’activitats precàries 

que generen aturats també precaris quan baixa l’activitat (l’enquesta es va fer en el 

període tardor/hivern, en què prolifera aquesta situació).

L’anàlisi més detallada dels perceptors de subsidis (vegeu Taula 24) reafirma tota l’anà-

lisi anterior que indica que les desigualtats es manifesten al llarg de tota l’experiència 

laboral, inclòs l’atur. Les persones amb més nivells d’educació, que com hem comprovat 

gaudeixen de feines millors, tenen graus més amplis de cobertura de prestacions que les 

persones de nivells inferiors. Les categories laborals superiors (tècnics superiors, tècnics 

mitjans, encarregats) tenen també nivells de cobertura superiors que els treballadors 

manuals. El tipus de contracte sembla menys rellevant, però cal tenir en compte algu-

nes qüestions. En primer lloc que no hi ha funcionaris perquè aquests, per definició, 

no són mai acomiadats, encara que els acomiadats laborals del sector públic tenen un 

nivell de cobertura més gran que els del privat. La majoria de contractes temporals 

generen drets automàtics a l’atur, sempre que s’hagi cotitzat un temps suficient, amb 

excepcions, com els contractes formatius i, per tant, és normal que en alguns casos el 

percentatge sigui elevat. Cal, però, observar que un dels més utilitzats, el d’obra i servei, 

presenta un nivell de cobertura baix. I els treballadors informals no reben res. Això 

també és un bon indici que la precarietat no és una situació en blanc i negre, sinó un 

espai amb matisos on sempre es pot trobar una situació pitjor que una altra.

Hi ha altres aspectes interessants. Els directius no perceben prestacions, de fet ja hem 

vist que no és freqüent la figura del directiu aturat, i possiblement molts d’ells tenen 
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Variables 
Prestació contributiva 

(%)
Prestació complementària 

(%)
Total (%)

Gènere

Home 31,8 3,0 34,8

Dona 30,5 8,5 39,0

Edat

16-24 anys 21,9 - 21,9

25-34 anys 36,6 2,4 39,0

35-49 anys 34,0 10,6 44,6

50-64 anys 29,0 12,0 50,0

65 i més anys 33,3 - 33,3

Nivell d’estudis

Analfabets 0,0 33,3 33,3

Sense estudis 2,5 12,5 37,5

Primaris 23,4 4,3 27,7

Secundaris 40 5,5 45,5

Universitaris 36,8 0 36,8

Categoria

Directius - - -

Tècnics i professionals 71,4 - 71,4

Tècnics de duport 38,5 15,4 53,9

Administratius 33,3 - 33,3

Comercials - 25,0 25,0

Encarregats 60,0 20,0 80,0

Treb. qualificats indústria 38,5 - 38,5

Treb. no qualificats indústria 37,5 - 37,5

Treb. qualificats serveis 20,6 - 20,0

Treb. no qualificats serveis 26,5 14,7 41,2

Treb. agrícoles - - -

Forces Armades 33,3 - 33,3

Taula 24. 
Aturats que perceben prestacions, per gènere, edat, nivell d’estudis i categoria 
socioprofessional

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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esquemes d’ingressos alternatius (encara que com hem vist un cop un directiu ha 

perdut la feina l’atur es prolonga i, per tant, és possible que alguns esgotin el temps de 

prestació). Els aturats d’edat avançada tenen nivells de cobertura inferiors als de l’edat 

adulta respecte a la prestació contributiva, però es compensa parcialment en el cas de 

la prestació assistencial. També les dones i algunes categories laborals (encarregats, 

treballadors no qualificats dels serveis, comercials…) milloren la seva situació quan es 

té en compte la pensió assistencial. Val a dir que, com que aquesta s’atribueix a persones 

que han esgotat els drets a una prestació contributiva, és per si sol un indici del grau 

de dificultat de sortida de l’atur. El fet que el percentatge de dones perceptores sigui 

superior al dels homes, té a veure també amb l’existència de dones soles amb càrregues 

familiars. En el cas dels aturats d’edat avançada (més grans de 50 anys), en molts casos 

la situació es pal·lia perquè un cop esgotada la prestació passen a sistemes assistencials, 

que els garanteixen pobresa per la resta de les seves vides, donada la migradesa de totes 

les pensions assistencials, incloses les d’atur. Cal pensar per tant que les desigualtats 

laborals es prolonguen en l’atur i més enllà, en la situació postlaboral.

El procés de cerca

Una part de l’activitat dels aturats consisteix a buscar feina. De fet, no tots busquen el 

mateix, ja que la majoria de gent tracta de mantenir-se en el mateix camp i situació en 

què estava abans de perdre la feina (vegeu Gràfic 17). Per això, una bona pista per veure 

com opera el mercat laboral (i possiblement un coneixement necessari per elaborar bones 

polítiques d’ocupació), és veure per quins canals busquen feina les persones en atur. Un 

fet que mostra que la segmentació laboral està també institucionalitzada en el mercat.

La via més triada és la de dirigir-se directament a les empreses, la segona els contactes 

personals i, en tercer lloc, el sistemes públics d’ocupació. Una dada que per si sola indica 

l’elevat nivell d’informalitat que predomina en el procés de contractació. La impor-

tància relativa de cada via presenta fortes diferències d’acord amb les característiques 

de les persones. Algunes vies són exclusives d’alguns grups, com les borses de treball 

(sovint lligades a col·legis professionals o institucions educatives, encara que també 

n’hi ha d’altra mena en algunes activitats de serveis). Els contactes personals semblen 
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Gràfic 17. 
Sector d’activitat on treballava abans de quedar-se a l’atur
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Taula 25. 
Mitjà més emprat per cercar feina, per gènere

Mitjà emprat Home (%) Dona (%)

Oficines d’ocupació (INEM i Generalitat) 14,7 23,8

Directament a les empreses 29,4 17,5

ETT 5,9 12,5

Amics i coneguts 23,5 21,3

Anuncis 11,8 7,5

Sindicats i ONG 0 1,3

Borses de treball de les institucions 1,5 3,8

Oposicions 1,5 0

Autoocupació 2,9 3,8

Altres 1,5 1,3

Cap 2,9 6,3

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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més importants per a les persones amb nivells educatius mitjans-baixos, mentre que 

els universitaris confien en mecanismes més formals o amb la negociació individual. 

 

Les diferències en les vies utilitzades per trobar feina poden explicar-se per les diferents 

experiències de cerca d’ocupació que varien d’uns grups de persones a altres. També 

pel fet que la gent amb un procés educatiu més llarg ha tingut una socialització que 

dóna més importància al currículum professional i als mèrits individuals, factor que 

els predisposa a orientar-se cap a medis més formals de cerca. La via dels anuncis 

de premsa sembla també específica de determinats col·lectius. Constitueix una via 

important per a tècnics i comercials, fet que sembla raonable si es té en compte l’exis-

tència de premsa especialitzada en mercats d’aquesta mena (si més no a les pàgines 

dominicals d’El País). 

Entre homes i dones també hi ha diferències importants (vegeu Taula 25). Especialment 

per la major confiança masculina en els contactes directes amb les empreses i en els 

anuncis, i la major tendència femenina a optar per la via dels serveis d’ocupació (la 

via dels amics i coneguts és en canvi gairebé igual d’important per a tothom). Aquesta 

situació reflecteix força bé alguns trets de la discriminació de gènere que impera al 

mercat laboral. En el contacte directe o en els anuncis, dues vies on l’empresa té una 

gran part de la iniciativa, les dones es veuen com a aspirants de segona ocupació. Les 

seves oportunitats es troben en aquelles situacions on les empreses necessiten mà 

d’obra i seleccionen menys alguns aspectes. I aquesta és una situació més habitual 

quan recorren als serveis d’ocupació que quan utilitzen les seves pròpies vies.

Hi ha dos detalls importants més, encara que el petit volum de la mostra obliga a ésser 

cautelosos en les conclusions. El primer fa referència a la gent sense esperança, els que 

no veuen cap via per trobar feina. Coincideixen amb els grups que sistemàticament 

tenen una pitjor situació laboral: dones, persones amb nivells educatius baixos, treba-

lladors no qualificats dels serveis. La segona fa referència a l’autoocupació, una de les 

línies bàsiques de la política comunitària d’ocupació. Els aturats que veuen aquesta 

via com a sortida són molt pocs. Bàsicament homes, amb estudis universitaris, i en 

activitats tècniques o de serveis. No sembla que sigui una opció universal, perquè 
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per molts dels aturats és una quimera per manca de recursos, experiència i capacitat 

tècnica, característiques que manquen a moltes de les persones en atur.

Més enllà de l’atur: les feinetes dels inactius

Després de la vida laboral normal algunes persones obtenen algunes feines que per-

meten augmentar els seus ingressos, i en molts casos ocupar part del seu temps vital 

fent activitats que consideren gratificants (vegeu Gràfic 18). 

És, com en el cas dels superactius un grup minoritari. Amb activitats que suposen 

un nombre relativament reduït d’hores de treball (el 78% són de menys de 24 hores 

Gràfic 18. 
Inactius que declaren fer “altres feinetes”, per gènere i nivell d’estudis
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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setmanals), reporten una quantitat d’ingressos modesta (en un percentatge similar un 

79,8% menys de 60.000 ptes. mensuals, encara que pot ser un suplement important 

per a un pensionista). 

L’anàlisi d’aquest fenomen dóna un perfil semblant al dels superactius, les persones 

amb nivells d’estudis alts i experiència laboral tècnica tenen més possibilitats que la 

resta d’obtenir ingressos complementaris. Una situació que caldria investigar amb més 

detall i que hauria de fer pensar els que defensen de forma generalitzada l’allargament 

de la vida laboral.

Breu reflexió final

L’objectiu del nostre informe era analitzar si, en el mercat laboral català, s’observa 

l’existència de desigualtats sistemàtiques. I es pot concloure que, amb tota la prudència 

que calgui, aquestes, com ja intuíem són importants. I possiblement estiguin en alguns 

casos (com els ingressos salarials) menysvalorades i, com ja hem comentat a l’inici, no 

estiguem en condicions de mesurar-ne altres aspectes. 

No es tractava tan sols d’analitzar desigualtats, també de copsar-ne les línies. Algunes 

resulten nítides, i es poden classificar entre les que afecten les característiques de les 

persones i les que afecten les estructures empresarials. En tots dos camps hem trobat 

pistes. En el primer destaquen els aspectes de gènere, nivell educatiu i lloc de naixement. 

S’hi pot afegir la classe social, però com que aquest concepte ha estat elaborat segons 

la posició laboral resulta força redundant. Potser una variable diferent (per exemple, 

classe social dels pares, lloc de residència) donaria altres pistes. En el camp de les em-

preses resulta rellevant el tipus d’empresa (pública, privada), el tipus de contractació 

i el nivell jeràrquic. Potser manca per explorar la qüestió de la grandària de l’empresa, 

però en les primeres explotacions no hem trobat resultats substancials. L’estructura 

ocupacional, que sovint combina aspectes personals i d’empresa (de fet les ocupacions 

tenen a veure amb nivells educatius, especialització productiva i posició jeràrquica) ha 

resultat en molts casos una pista rellevant per explicar les desigualtats.
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Trobar les desigualtats potser és, però, el més fàcil. El problema és interpretar-les i 

valorar-les. Algunes, com les de gènere, són tan punyents que fàcilment s’interpreten 

com una discriminació inacceptable. Però altres tenen una valoració més contro-

vertida. Especialment les que es deriven de les diferències de nivells educatius. Per 

bona part de la producció acadèmica els diferents nivells educatius reflecteixen les 

diferències de mèrit i d’aportació productiva i, per tant, són desigualtats justificades. 

Si aquest és el veredicte, l’única via de reducció de les desigualtats que ens queda és 

mirar d’aconseguir que tothom assoleixi el màxim nivell educatiu. Però hi ha altres 

interpretacions possibles. Com la que considera que el mercat laboral és un mercat amb 

places limitades per a les ocupacions decents, i simplement es limita l’entrada seguint 

l’ordre de nivell educatiu. O els que consideren que l’èxit professional té menys de 

coneixement i més de formes de comportament i acceptació de situacions a les quals 

els universitaris, per origen social i formació, hi estan més avesats. En aquest cas la 

valoració i les estratègies contra la desigualtat canvien. En el nostre cas resulta a més 

evident la diferenciació que genera el sector públic. I podem pensar que una bona 

part de la millor situació laboral de les persones amb nivells educatius alts ha tingut 

més a veure amb l’expansió de l’ocupació pública en un context laboral relativament 

protegit, que no pas amb el mer increment del nivell educatiu. Aquest fet obre un altre 

debat sobre si convé aprofundir en la desregulació o privatització de totes les insti-

tucions laborals, o pel contrari promoure una regulació més amable per a les classes 

treballadores. Si, com suposem, el funcionament social necessita de moltes i variades 

tasques, i les desigualtats són en si mateixes indesitjables (especialment quan pensem 

que suposen inseguretat econòmica i social, ingressos insuficients, atur més o menys 

recurrent), tenim l’obligació d’aprofundir en el seu coneixement per tal de trobar-ne 

les vies de resposta mes adients. Esperem que les successives onades del PaD serveixin 

per millorar aquest coneixement que aquí només hem encetat. 
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El repartiment del treball domèstic i familiar

Cristina Sánchez Miret i Hug Llàcer Palanca

5

Abstract

Quan parlem de treball és habitual pensar en el treball mercantil i oblidar el treball domèstic i 

familiar. Aquest article aborda la realitat d’aquest tipus de treball a les llars de Catalunya. Hem 

analitzat qui fa el treball domèstic, ja sigui membre de la llar o no, i qui té cura de les persones 

grans o petites. Alhora, demanem als entrevistats què suposa el treball domèstic i familiar a les 

seves vides des de la perspectiva dels conflictes familiars, en la relació amb els altres membres de 

la llar, i des de la perspectiva dels conflictes amb el treball en el mercat laboral.
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El repartiment del treball domèstic i familiar és un tema molt important en les llars, 

no només perquè és fonamental per a la qualitat de vida de les famílies, sinó també 

perquè delimita el tipus de disponibilitat que tindran els seus membres per al mercat 

laboral. Tradicionalment aquest tipus de treball ha estat responsabilitat i tasca prin-

cipal de les dones, però semblava que amb els canvis que s’han anat succeint en la 

societat, especialment amb l’entrada cada vegada més massiva de les dones al mercat 

laboral, el repartiment dels dos tipus de treball, el productiu i el reproductiu, seria 

una realitat que canviaria i s’igualaria entre els dos sexes. Vegem si això ha estat així i 

les implicacions que té per a la qualitat de vida d’un i altre sexe, però abans una nota 

metodològica important: quan parlem del repartiment del treball domèstic i familiar 

les dades són fruit de la resposta de tots els membres de la llar sobre el que fan ells 

mateixos i la resta de membres de la llar. Per tant aquest és un indicador molt ric, atès 

que no només ens permet tenir una apreciació més acostada a la realitat del que passa 

a les llars, sinó que també ens permet veure la mesura diferent que té cada membre 

del seu propi paper i del paper dels altres.

Assistència externa retribuïda per a la realització del 
treball domèstic i familiar

Malgrat que la majoria de llars catalanes no tenen assistència externa retribuïda per 

a la realització del treball domèstic i familiar (78,9%), la xifra de llars catalanes que 
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sí que en tenen és prou important: a 2 de cada 10 llars de Catalunya estan pagant 

alguna persona de fora de la llar perquè faci fonamentalment el treball domèstic, però 

també, en menor mesura, perquè tingui cura d’algun membre de la llar. El 18,2% 

de les llars tenen algú a qui paguen per realitzar només les tasques domèstiques, un 

0,8% tenen una persona que té cura d’algun o alguns membres de la llar (infants, 

malalts, gent gran...), i un 1,7% de les llars tenen ajut per ambdós tipus de tasques 

domèstiques. 

Aquestes persones no acostumen a estar contractades, només en el 5,7% de les llars 

diuen que sí que ho estan, i a la resta, el 93,6% no és un treball amb relació contrac-

tual. La mitjana d’hores setmanals que fa aquest personal domèstic és de 6,68 hores, 

i el més freqüent a les llars és que es facin d’1 a 9 hores setmanals (80%). De 10 a 19 

hores setmanals un 8% de llars, de 20 a 29 hores un 4,3%, de 30 a 39 hores un 4,3%, 

i més de 40 hores setmanals un 1,5%.

Pel que fa al nombre d’habitants del municipi de residència, on més llars amb ajut 

domèstic hi ha és a la ciutat de Barcelona on el percentatge puja fins al 25,6%, és a dir, 

1 de cada 4 llars. En canvi el nombre d’hores no és significativament diferent.

Per classe social, la classe mitjana propietària es caracteritza especialment per tenir 

assistència externa retribuïda per al treball domèstic: tant per a les tasques domès-

tiques (25,5%), com per aquestes i per tenir cura de membres de la llar (33,1%). És 

també en aquesta classe social on hi ha el percentatge més alt de persones amb relació 

contractual per realitzar aquest tipus de tasques (18%), i alhora, malgrat que no és 

majoritari, apareix com a significatiu el nombre més alt d’hores —més de 40 hores 

(4,4%)— encara que hi ha més casos en aquest grup social que en la resta que responen 

que no ho saben (6,5%). En canvi, la classe treballadora és la que menys ajut d’aquest 

tipus té: en el 91,8% dels casos no paguen ajut domèstic (vegeu Gràfic 1).

Segons les característiques socials de la dona, augmenta o disminueix el percentatge 

de llars amb ajut domèstic contractat. Les dones universitàries, estiguin (54,7%) o no 

(51,8%) ocupades, tenen els percentatges més alts d’assistència externa retribuïda al 

treball domèstic, seguides de tot el col·lectiu de dones ocupades (27,3%), però dins 
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Gràfic 1.
Personal pagat per a la realització de tasques domèstiques i familiars, en llars 
amb dones ocupades i/o amb estudis universitaris
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d’aquest col·lectiu de les ocupades al mercat laboral no són les més joves les que més 

ajut tenen, sinó les de 50 a 64 anys (34,9%) (vegeu Gràfic 2). 

En conjunt podem dir que tenir o no ajut domèstic i familiar pagat no només està 

influït per les circumstàncies concretes de la llar, pel volum de feina i la dificultat per 

realitzar el treball domèstic i tenir cura dels membres dependents de la família, sinó 

que també està relacionat amb el cicle de vida de la llar i amb la capacitat econòmica 

de la mateixa.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Gràfic 2.
Personal pagat per a la realització de tasques domèstiques i familiars en llars 
amb dones ocupades per trams d’edat

El repartiment del treball domèstic entre els membres de 
la llar

La pregunta sobre qui realitza el treball domèstic a les llars no s’explica de la mateixa 

manera segons si és l’home o la dona qui contesta. Aquesta és una primera dada a tenir 

en compte, però s’hi ha d’afegir que, malgrat que els percentatges de repartiment del 

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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treball no siguin exactes, queda clar, i ambdues bandes coincideixen, qui fa majorità-

riament el treball de la llar: les dones en el 61,34% dels casos segons resposta dels dos 

membres nucli de la llar (home i dona).

Actualment encara hi ha un 15,42% de les llars on el treball domèstic i familiar només 

el realitzen les dones, podem pensar que aquesta dada està molt influïda per les llars 

on la dona no treballa però no és així: quan la dona està també ocupada al mercat 

laboral el percentatge és d’un 13,28%, és a dir, que no influeix gaire que la dona 

estigui treballant fora de la llar perquè segueixi ocupant-se ella sola de les tasques 

domèstiques i familiars. També és cert que augmenta el nombre de llars on el treball 

domèstic i familiar és compartit al 50% entre els dos membres de la parella. Pel total 

de les llars tenim un 9,77% de casos d’igualtat en el repartiment, i per les dones ocu-

pades el percentatge puja a un 12,21%. De fet, on trobem un major nombre de casos 

amb igualtat de repartiment és entre les dones universitàries, ja estiguin ocupades o 

no (16,5%) (vegeu Gràfic 3).

Segons la classe social, la classe mitjana assalariada es caracteritza, en comparació a la 

resta, per una freqüència més alta de la categoria de resposta: “dona majoritàriament 

amb ajuda d’home i fills (15,2%)”; i també per un nombre major de casos en què hi 

ha un repartiment igualitari de les tasques: “compartit al 50% home i dona” (10,3%). 

En canvi, a la classe treballadora trobem que la resposta està més polaritzada cap al 

fet que és només la dona (17,1%) la que s’encarrega de les tasques domèstiques de la 

llar. La classe mitjana propietària no mostra cap tret significatiu en el repartiment de 

les tasques domèstiques entre els membres de la llar.

Hem començat dient que la percepció que tenen els homes i les dones no és la mateixa, 

i així ho veiem en el Gràfic 3, especialment per a la resposta “només dona” on hi ha 

molta diferència entre el que diuen els homes i les dones per a cada un dels col·lectius 

analitzats. És curiós però que no trobem aquestes diferències en les dades sobre llars 

amb repartiment igualitari de les tasques, segurament perquè quan es parteix de la base 

que un membre “fa” i l’altre “ajuda”, la percepció del que significa aquesta “ajuda” en el 

conjunt del volum de treball a realitzar en una llar és molt diferent (vegeu Gràfic 4).
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Gràfic 3.
Repartiment del treball domèstic entre els membres de la llar, segons resposta 
del nucli de la llar
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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De fet no podem dir que les coses no han canviat, encara que queda clar que el canvi ha 

estat molt reduït. Les generacions més joves fan més treball compartit igualitàriament 

amb la parella que no pas les més grans, i alhora, quant més alt és el nivell d’estudis dels 

homes més comparteixen el treball domèstic amb les seves parelles. Però la mitjana de 

treball domèstic entre homes i dones segueix sent molt diferent: dones 72,1% i homes 

22,7% (vegeu Gràfics 5 i 6).

Gràfic 4.
Repartiment del treball domèstic entre els membres de la parella, per nivell 
d’estudis
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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D’altra banda, si fem una ullada a la col·laboració dels fills a les llars, els resultats 

mostren, segons l’opinió dels pares, que encara hi ha un nombre important de llars on 

col·laboren més les filles que els fills. Tot i que a les llars amb fills menors de 16 anys la 

resposta que “col·laboren igual” és majoritària (52,1%), a les llars amb fills més grans 

de 16 anys el percentatge de “col·laboren igual fills que filles” només és d’un 39,2%. 

Cert és que veiem en el Gràfic 7 que també hi ha casos en què col·laboren els nois més 

que les noies però la diferència de percentatges entre uns i altres és molt gran encara: 

Gràfic 5.
Repartiment del treball domèstic entre els membres de la parella, per dones 
ocupades, per trams d’edat
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Gràfic 6.
Repartiment del treball domèstic entre els diferents membres de la llar

* Referit a llars amb fills majors de 16 anys.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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les filles en llars amb fills menors de 16 anys col·laboren en el 25,9% dels casos més 

que els seus germans, i en les llars amb fills majors de 16 anys el percentatge arriba al 

42,1%. Alhora, a les llars amb fills majors de 16 anys, la mitjana de treball domèstic 

que realitzen les filles és del 12,47% i dels fills només del 5,71% (vegeu Gràfic 7).

Conflictes en el repartiment del treball domèstic i familiar

Per a la majoria de les llars catalanes el repartiment de les tasques domèstiques i fa-

miliars no és pas un punt de conflicte amb la parella (73,8%). Mentre que, per a la 

resta, el més habitual és el conflicte esporàdic: pel 19,8% del conjunt d’entrevistats 

ho és alguna vegada, pel 3,5% ho és sovint, i pel 1,7% ho és contínuament. En canvi 
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Gràfic 7.
Col·laboració dels fills i les filles en la realització del treball domèstic
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amb els altres membres de la llar, és a dir, majoritàriament fills, hi ha més casos de 

conflicte que amb la parella: “sí, contínuament” 4,3%, “sí, sovint” 8,4%, “sí, alguna 

vegada” 23,6%, i “no, mai” 59,8%.

Evidentment la percepció de a qui li toca fer què dels dos membres de la parella està 

influïda per l’edat, perquè són les noves generacions on més fàcil és trobar, si més no 

en el discurs, la idea d’igualtat en tots els àmbits. Els entrevistats i entrevistades de 50 

anys en endavant es caracteritzen per contestar que no hi ha conflicte en molta més 

mesura que la resta: de 50 a 64 anys (85,1%) i de 65 o més (86,5%). En la resta de casos 

el conflicte puja de freqüència o intensitat amb l’edat, malgrat que el grup d’edat més 

jove és el que més conflicte té, aquest se situa característicament en la resposta que fa 

referència al conflicte esporàdic: de 16 a 24 anys “sí, alguna vegada” (41,7%). Aquesta 

opció és la més habitual per a tots, però destaca que de 25 a 34 anys augmenta la resposta 

“sí, sovint”(5,6%), i de 35 a 49 anys la que augmenta en comparació a la resta és la de “sí, 

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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contínuament” (2,8%), i la de “sí, sovint” (5,5%) és molt semblant a la que donen els de 

25 a 34 anys. És a dir, sembla que quant més jove és l’entrevistat, més casos de conflicte 

hi ha, però aquests són més esporàdics; en canvi, quan augmenta l’edat dels entrevistats, 

el conflicte no està tan estès però és més freqüent dins d’una mateixa llar.

Gràfic 8.
Conflicte en el repartiment del treball domèstic entre els membres de la parella, 
per ocupació i nivell d’estudis
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Per sexe i edat també hi ha diferències en la resposta, especialment entre els més joves 

on els homes tenen una mica més la percepció que el conflicte es produeix amb més 

freqüència que les dones de la seva mateixa edat. 

Segons la classe social, els que tenen en conjunt més conflicte són la classe mitjana assalari-

ada, perquè tenen més casos de “sí, alguna vegada” (27,4%), però hem de tenir en compte 

que a la classe treballadora, malgrat que són minoritaris, hi ha més casos de conflicte 

amb més intensitat de freqüència: la resposta a “sí, contínuament” és del 2,7%. 

Analitzem la percepció del conflicte amb la parella pel repartiment de les tasques 

domèstiques i familiars, des del punt de vista d’homes i dones ocupats, i també pel 

col·lectiu d’universitaris (vegeu Gràfic 8).

L’activitat o inactivitat de la dona suposa un canvi considerable en la presència de con-

flicte pel repartiment de tasques a les llars catalanes: la resposta de les dones ocupades a 

la inexistència de conflicte és només del 62,9% del casos, mentre que per a les inactives 

és del 81,2%. En canvi pels homes la resposta d’existència de conflicte, malgrat que 

segueix la mateixa gradació, és menor: els homes ocupats diuen que no hi ha conflicte 

en el 74,3% del casos i els inactius en el 87,3%. Alhora les dones ocupades contesten, en 

major mesura que els homes ocupats, que el conflicte és continu: dones 4,3% i homes 

0,9%. Pel que fa als universitaris passa el mateix, la percepció de conflicte de la dona 

és més alta que la dels homes però amb xifres inferiors a la del conjunt d’ocupats en 

el cas de les dones i amb xifres molt semblants en el cas dels homes. 

Organització familiar i escolarització dels fills

A la nostra enquesta demanem tot un seguit d’informacions per conèixer com s’estruc-

turen les relacions familiars entorn dels fills. En aquest apartat en parlarem des de dos 

punts de vista diferents. D’una banda sabrem qui ajuda a fer els deures, qui va a les reu-

nions escolars i qui organitza el dia a dia dels nens; i de l’altre sabrem de viva veu quines 

dificultats tenen les famílies per conciliar la vida laboral amb la criança dels fills. 
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Ajudar a fer els deures, anar a reunions d’escola i organitzar el dia a dia dels fills és cosa 

de les mares que, encara que no exclusivament, en són les principals protagonistes.1 

Vegem-ho en detall al Gràfic 9. Al 39,29% de les llars són les mares les que ajuden 

a fer els deures als fills; els pares 22,9%, i ningú un 27,88%. Els germans i germanes 

.......................................................................................................................................................................
1. Aquestes tres preguntes són multiresposta, és a dir que en una llar es poden encarregar d’aquestes 

tasques més d’una persona alhora, i per això els percentatges no sumen cent. Així mateix, quan diem que 

al 10% de les llars ho fan els pares pot ser que ho facin sols o amb algun altre membre familiar.

Gràfic 9.
Organització familiar i suport en l’escolarització dels fills
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6,58%, i altres familiars 1%. Evidentment, en els casos en què no ajuda ningú els fills 

és majoritàriament perquè a aquests no els cal ajuda, no pas per desatenció dels pares. 

També s’ha de tenir present que en les llars complexes hi juguen un paper important 

altres membres de la família, més enllà del nucli de pares i fills que conviuen a la llar. A 

les llars extenses en l’ajut amb els deures d’escola hi té un paper important una de les 

àvies (6,6%), i també la categoria “altres familiars dones” (7%). I en la tasca d’anar a 

reunions d’escola també es manifesta la presència de les àvies (6,6%), dels avis (1,8%), 

i d’altres persones (6,9%).

Gràfic 10.
Suport en la realització dels deures de l’escola segons edat dels fills
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A mesura que augmenta l’edat dels fills escolaritzats augmenta també l’autonomia 

d’aquests respecte dels pares. A les llars amb fills més grans de 16 anys guanya prota-

gonisme el paper dels propis fills (6,6%) en l’ajut amb els deures en detriment dels 

pares, i també augmenta la resposta ningú (51,2%). En canvi, a les llars amb fills entre 

6 i 16 anys el paper dels pares és fonamental: les mares ajuden a fer els deures en el 

76,9% dels casos i els pares en el 43,2% (vegeu Gràfic 10).

Si el que fem és observar les llars segons el nivell educatiu que tenen (vegeu Gràfic 11), 

trobem que quant més alt és el nivell educatiu més augmenta l’ajut del pare. Les llars 

amb un nivell d’estudis secundaris (34,5%) i d’estudis universitaris (42,7%) tenen 

percentatges més alts de col·laboració dels pares. A les llars sense estudis són molt im-

portants les opcions de ningú (48,3%) i altres (20,4%); i a les llars sense estudis i estudis 

primaris o secundaris també l’opció ningú (67,5%); segurament aquests percentatges 

es veuen influïts per la presència de fills més grans en aquest tipus de llars. 

La implicació dels pares en la relació amb l’escola també està protagonitzada per les 

mares (vegeu Gràfic 9). A les reunions d’escola hi van en primer lloc les mares (59,2%), 

Gràfic 11.
Suport en la realització dels deures de l’escola segons nivell d’estudis del pare
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en segon lloc els pares (24%), en tercer lloc ningú (14,4%), i després els germans o ells 

mateixos (1,6%), i els avis (0,6%).

El perfil general en la planificació del dia a dia dels fills és molt semblant al que hem 

dit fins ara, però el paper de les mares encara pren més importància: només en el 

12,3% de les llars els pares tenen un paper important en la planificació, al 70,8% de 

les llars ho fan les mares, al 3,3% de les llars els fills i al 13,7% han respost que ningú 

(vegeu Gràfic 9). 

Gràfic 12.
Llars que tenen cura de nens i/o d’adults
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Tenir cura dels fills no només ho fan els pares; força entrevistats tenen cura desinte-

ressadament de nens que no són els seus fills. En el 95,5% de casos es té cura de fills 

propis, en el 4,7% de nens aliens, en el 9,7% d’adults, en el 4,5% de fills i nens, en el 

9,1% de fills i adults, i en el 0,9% de nens i adults. Les llars formades per un nucli sense 

estudis són els que més fills d’altres persones cuiden (vegeu Gràfic 12).

Conciliació de la vida familiar i laboral 

Endinsem-nos ara més profundament en les estratègies de les famílies per conciliar 

la vida familiar i la vida laboral. Veurem, com ja ho hem dit més amunt que les pro-

Gràfic 13.
Conciliació entre la vida laboral i familiar, per sexe
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tagonistes seran les dones, que és sobre qui recau la necessitat i l’obligació de dur a 

terme aquesta conciliació.

El percentatge d’entrevistats amb fills escolaritzats que contesten afirmativament a la 

pregunta de si els suposa un problema combinar l’horari laboral amb l’horari escolar 

dels fills, és de 27,4%. En aquest cas, hi ha un nombre més alt d’homes (30,8%) que 

no pas de dones (25%) que diuen que tenen problemes. Hem de tenir present que són 

les dones les que majoritàriament han fet canvis en la seva jornada laboral per poder 

compaginar tenir cura dels fills amb la feina (vegeu Gràfic 13).

Respecte del fet de combinar les responsabilitats domèstiques i familiars amb l’horari 

escolar dels fills, els que responen que sí són 19,3%. Alhora, en la freqüència en què 

es tenen dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb 

la vida laboral, el percentatge dels entrevistats que tenen dificultats és del 43,8%. Els 

percentatges de les diferents categories de resposta són els següents: “mai” 55% dels 

casos, 18,3% “alguna vegada”, 12,6% “poques vegades” i 12,9% “moltes vegades”. 

Més de la meitat de les dones tenen dificultats per compaginar les responsabilitats 

domèstiques i familiars amb la vida laboral. El 22% de les dones “alguna vegada”, el 

15,6% “poques vegades” i el 14,6% “moltes vegades”. Entre els homes, la majoria no 

tenen dificultats (62,4%). El 9,8% en té “poques vegades”, el 14,5% “alguna vegada” i 

l’11,4% “moltes vegades”.

En la resposta a la pregunta de si li suposa un problema combinar l’horari laboral amb 

l’horari escolar dels fills, l’edat dels fills és clau. El “sí” és molt més alt en les llars amb 

menors de 3 anys (47,1%) i en els menors de 16 anys (42,9%), i en canvi és minoritari 

a les llars amb majors de 16 anys (13,8%).

En canvi, en resposta a la problemàtica de la combinació de les tasques domèstiques 

i familiars amb l’horari escolar, la gran diferència en el tipus de llar segons l’edat dels 

fills la marca que els fills siguin més grans de 16 anys. En aquestes llars només un 9,3% 

respon que “sí”, i en canvi en les llars de menors de 3 anys ho fa el 44,4%, en les de 

menors de 6 anys ho fa el 31,2%, i en les menors de 16 anys ho fa el 28%.
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Alhora és la classe mitjana propietària la que declara una freqüència més alta de com-

plicacions —”moltes vegades” (19,32%)— per compaginar responsabilitats domèsti-

ques i familiars amb la vida laboral. Segurament aquesta dada està influïda per dues 

raons de caire diferent. D’una banda la realitat laboral de la petita i mitjana empresa 

a Catalunya, i de l’altra, que la classe mitjana propietària es caracteritza per tenir cura 

tant d’adults (19,24%), com de fills i adults (18,77%) amb una freqüència més alta que 

la resta de grups socials. Per això també la compaginació amb l’horari escolar se’ls fa 

més difícil: problemes per combinar l’horari laboral amb l’horari escolar (46,09%), i 

amb les tasques domèstiques i familiars (31,44%), també.

Gràfic 14.
Reducció de la jornada laboral quan es té cura dels fills, per sexe
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El 19,7% dels entrevistats han reduït la jornada laboral per poder tenir cura dels seus 

fills. A aquesta dada s’ha d’afegir el percentatge de la població (5,4%) que ha abandonat 

el mercat laboral per tenir cura d’alguna persona gran o malalta. Aquest tipus de decisió 

la prenen les dones (29,2%), malgrat que també hi ha casos d’homes que han reduït 

la jornada laboral per tenir cura dels fills (6,2%) (vegeu Gràfic 14). Trobem el mateix 

comportament per sexe a l’hora de tenir cura d’una persona gran o malalta, però les 

diferències s’escurcen una mica: entre les dones el 6,8% i entre els homes el 3,4%.

Si tenim en compte l’edat dels fills, la reducció de la jornada laboral per poder tenir 

cura dels fills es dóna especialment a les llars amb menors de 3 anys (37,1%), i a les 

llars amb menors de 16 anys (25,5%). A les llars amb fills menors de 3 anys més de la 

meitat de les dones han reduït la seva jornada laboral (52,9%), i en canvi dels homes 

només el 17,1%.

Vegem com influeix el nivell d’estudis de la llar en la reducció de la jornada laboral per 

conciliar-la amb la vida familiar. Les llars amb un nivell d’estudis universitaris tenen 

el percentatge més alt (26,6%), potser perquè són els que més s’ho poden permetre 

econòmicament, i també perquè la seva situació de mercat els dóna més flexibilitat; tot 

i que el percentatge de les llars sense estudis (23%) i de les llars amb estudis secundaris 

(24,7%) també són molt alts. En canvi, si parlem de tenir cura d’una persona gran o 

malalta són els universitaris els que tenen el percentatge més baix (1,8%); tot el contrari 

del grup de llars amb un nivell d’estudis mixt sense estudis i primaris o secundaris que 

tenen un percentatge que dobla el del conjunt de la població (11,7%).

Pel que fa a la classe social de la llar, han reduït la jornada laboral per poder tenir cura 

dels seus fills significativament la classe mitjana propietària (31,12%), i en canvi les 

llars mixtes de classe mitjana assalariada i treballadora es caracteritzen per no haver 

reduït la jornada laboral en un percentatge molt alt (84,50). Alhora les llars que menys 

han reduït la seva jornada laboral per tenir cura d’una persona gran o malalta són les 

llars de classe mitjana assalariada (2,91%).

Per acabar ens aturarem en les dificultats per millorar la situació laboral de mares i 

pares. El 7% diu “moltes”, l’11,7% diu “una mica”, el 76,4% diu “cap” (Gràfic 15). 
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Els homes majoritàriament no tenen dificultats per millorar la seva situació laboral a 

causa dels fills (86,9%). Entre les dones, malgrat que el percentatge més alt també és 

el de les que contesten que no (66,8%), les xifres són molt diferents. Del grup de les 

dones, el 17,1% contesten que tenen “una mica” de dificultats mentre que pels homes 

aquest percentatge és del 5,8%. Per acabar, entre les dones hi ha un 11% que tenen 

moltes dificultats, i entre els homes el percentatge baixa al 2,6%. 

Pel que fa al nivell educatiu, a les llars amb estudis universitaris està per sota de la 

mitjana el “sí, molt” (2,6%), i a les llars amb nivell d’estudis primaris la resposta ca-

racterística és “sí, una mica” (2,9%). Les llars on només un dels dos membres de la 

parella té estudis universitaris, en canvi, tenen com a resposta significativa “sí, una 

mica” (21,1%). Són també les llars de classe mitjana assalariada les que contesten sig-

nificativament “sí, una mica” (17,69%). Alhora l’estat civil dels pares també és prou 

important: per als separats el percentatge de “sí, una mica” (24,8%) és molt més alt, i 

per als divorciats la situació encara és pitjor: “ sí, molt” (17%)

Gràfic 15.
Dificultats per millorar la situació laboral quan es té cura dels fills, per sexe
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Tenir cura d’adults

Malgrat que les llars sense adults al seu càrrec són majoritàries (93,3%), a Catalunya 

actualment hi ha un 4,2% de llars amb un adult al seu càrrec, i amb més d’un adult al 

seu càrrec 0,9%. Aquest tipus de llars no estan igualment repartides per tot el territori. 

Els municipis de menys de 2.000 habitants es caracteritzen per aquest tipus de llars: amb 

un adult al seu càrrec (8%); i també les províncies de Lleida (7,4%) i Tarragona (7%). 

Per classe social, és la classe mitjana assalariada la que menys adults cuida, i en canvi la 

classe mitjana propietària es caracteritza per un adult al seu càrrec (6,3%), i la classe 

treballadora per més d’un adult (1,4%).

Com a resposta a la pregunta d’on viuen aquests adults dels quals es té cura ens res-

ponen: “a la mateixa llar” (43,4%), “fora de la seva llar” (52,8%), “uns a la mateixa llar 

i uns altres en una altra llar” (1,7%), “no sap / no contesta” (2,1%). En el percentatge 

d’hores que es dediquen a tenir cura d’aquests adults la resposta “no ho sé” és molt alta 

(20%). La situació és molt variada, però la majoria de casos se situen per igual en els 

intervals fins a 2 hores, de 5 a 10 hores i de 10 a 20 hores amb aproximadament un 16% 

en cada cas, i per relació amb l’ocupació d’inactius (6%). Cal assenyalar que, segons 

els estudis dels entrevistats, al nivell educatiu més baix —sense estudis (56,9%)—, el 

més habitual és que aquestes persones dependents visquin a la mateixa llar; i entre els 

que tenen un nivell educatiu universitari que ho facin en una altra llar (82,1%).

Tenir cura d’adults també dificulta millorar la situació laboral. Els entrevistats contes-

ten: “sí, molt” 6,8%, “sí, una mica” 11,3%, “no, gens” 81,6%. Percentatges molt sem-

blants als de tenir cura dels fills, tot i que en aquell cas tenim un 4% que no contesta. 

Per classe social no hi ha diferències significatives però sí que n’hi ha per sexe. Són 

també les dones les que responen en més casos que tenen dificultats, malgrat que tant 

per homes (92,7%) com per dones (74%) són majoritaris els que diuen que no. El 

14,3% de les dones tenen una mica de dificultat per millorar la situació laboral, i dels 

homes només el 6,9%. També hi ha un 11,2% de dones que tenen moltes dificultats 

per millorar la situació laboral, i dels homes només el 0,4%.
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Conclusions

Dèiem al començament que en una societat igualitària, el repartiment del treball 

domèstic hauria de ser igual o similar entre homes i dones, per trencar la dicotomia 

tradicional que associa el treball domèstic i familiar a les dones, i el treball productiu, 

el de mercat, als homes. El que hem vist a les dades és que malgrat que les dones s’han 

incorporat al mercat laboral i fan treball productiu, els homes no s’han incorporat de 

la mateixa manera a les tasques reproductives. Això és especialment patent a les llars 

on els dos membres de la parella estan ocupats, i segueix sense existir un repartiment 

al 50% del treball domèstic. És cert que les dades ens mostren que sí que s’ha evolu-

cionat i, per exemple, entre els universitaris ocupats (16,5%) i especialment entre els 

més joves ocupats (21,4%), el percentatge de llars on la feina es realitza al 50% entre 

els dos membres de la parella és més alt que per al conjunt de la població, però aquest 

increment no pot amagar el fet que estem molt lluny de la igualtat.

Gràfic 16.
Dificultats per millorar la situació laboral quan es té cura de persones adultes, 
per sexe
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Un altre fet important a destacar és que malgrat la realitat tan desigual que es dibuixa, 

el conflicte que es genera a les llars, tot i que n’hi ha, és relativament escàs: hem vist 

com la majoria de llars diuen que aquest no és un punt de conflicte amb la seva parella, 

fins i tot quan la dona està ocupada, i havent vist la xifra de participació en el treball 

domèstic dels homes més la càrrega de treball que suporten les dones. És cert que entre 

les més joves, les ocupades i les universitàries puja el nivell de conflicte, però malgrat 

això les dades sembla que ens diguin que està força assumit que el treball domèstic 

encara és “cosa de dones”. 

 

En darrer lloc no podem deixar de fer esment als fills perquè són les generacions 

futures, i tal com socialitzen ara serà el seu futur i també el de la societat, quan siguin 

grans. Hem vist que d’una banda, els fills col·laboren poc en les tasques domèstiques, 

cosa que implica d’entrada que aquest tipus de treball tindrà poc valor per a ells, però 

el més important és que no col·laboren igual nois i noies —les noies ho fan més— i 

es reprodueix el patró de divisió sexual del treball, no només pel que veuen en els seus 

pares i mares sinó també pel que estan fent ells, la qual cosa marca diferències prou 

importants entre germans i germanes.

 

La família demana un esforç de dedicació molt important no només pels fills, encara 

que especialment, sinó també per aquells adults dependents que necessiten una cura 

especial. Les dades ens mostren que aquest esforç no està però repartit de la mateixa 

manera en tots els membres de la llar. Són les dones, principalment les mares però 

no només elles, les que s’ocupen dels petits i no tan petits; i les mares, dones i filles 

les que s’ocupen de les persones adultes que necessiten atenció. L’esforç que han de 

fer les dones és doble tant perquè a les llars no hi ha un repartiment equitatiu de les 

tasques domèstiques i familiars entre homes i dones, com perquè la conciliació de la 

vida familiar i laboral encara passa perquè les dones renunciïn, en part o totalment, 

a la seva vida laboral. Les administracions públiques no estan posant a l’abast de les 

llars, i per descomptat tampoc ho fa el mercat, ni els recursos ni els mecanismes ne-

cessaris per aconseguir una conciliació real; i aquesta es produeix a partir de solucions 

individuals que afecten la vida personal i social de les dones, limitant directament les 

seves oportunitats. 
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escassetat i desigualtats

Sara Moreno Colom
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Abstract

L’escrit exposa els resultats d’una primera anàlisi orientativa de l’estudi de la problemàtica del 

malestar del temps en les societats occidentals contemporànies. Un malestar que, si bé es va 

començar a manifestar entre les dones adultes que es troben en règim de doble presència, sem-

bla que cada vegada s’estén més entre diversos col·lectius. En concret, s’analitzen tres aspectes 

relacionats amb la gestió del temps quotidià: la manca d’encaix entre l’estructura temporal de les 

societats del benestar i la vida quotidiana de bona part de la ciutadania; la percepció del temps 

escàs; i la relació entre les desigualtats socials i el temps. En última instància, es vol conèixer a 

quines persones i de quina manera afecta l’anomenat malestar del temps. 
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Introducció1

L’objecte d’estudi d’aquest treball és la problemàtica del malestar del temps en les 

societats occidentals contemporànies. Aquesta problemàtica sorgeix, a final del segle 

XX, com a denúncia a l’organització social del temps vigent en aquestes societats, que, 

com apunten diverses veus dins les ciències socials (Bimbi i Capecchi 1986; Balbo, 

1987; Torns et al. 2002), perjudica especialment les dones que viuen en règim de doble 

presència. En aquest context, les transformacions socials dels últims anys, i especialment 

la imposició de l’estratègia de la flexibilitat en el mercat laboral, sembla que està fent 

extensible l’anomenat malestar del temps a més col·lectius. 

Genèricament, es parteix d’un concepte de temps que va més enllà de la seva concepció 

quantitativa, unificada i lineal. Aleshores, el punt de partida és la consideració de la do-

ble dimensió objectiva i subjectiva d’un concepte que té elements clarament qualitatius 

i heterogenis. I, per tant, la necessitat de tenir present la relació existent entre el temps 

i la posició que s’ocupa en l’estructura social, així com l’experiència biogràfica. 

Les dades analitzades es presenten com una primera aproximació a l’estudi de les 

estratègies de gestió del temps quotidià. Més concretament, l’anàlisi s’interroga sobre 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Aquest article és una versió resumida del quart capítol del treball de recerca La dimensió temporal de 

la vida quotidiana, dirigit per la Dra. Teresa Torns i llegit al Departament de Sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona el juliol de 2004.
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l’ús i la distribució del temps quotidià, així com sobre les motivacions, actituds i ima-

ginaris que s’amaguen darrere les estratègies temporals amb relació al que es coneix 

com les condicions objectives de vida. En definitiva, l’objectiu rau a aprofitar el valor 

heurístic de la dimensió temporal i avançar, des d’una perspectiva interessada en les 

desigualtats socials i el benestar quotidià, en la caracterització de les problemàtiques 

derivades de la gestió del temps quotidià.

Les dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya

Les dades que analitzo procedeixen de la primera onada (2001-2002) del PaD, Panel 

de Desigualtats Socials a Catalunya. Metodològicament, el PaD es basa en entrevistes 

personals realitzades als domicilis on es procura entrevistar tots els membres de la llar 

majors de 15 anys. Pel que fa a la mostra, la primera onada del PaD inclou 1.991 llars, 

5.814 individus i 4.589 persones majors de 15 anys entrevistades. La mitjana d’edat del 

conjunt de persones entrevistades és de 45,61 anys de les quals un 51,2% són dones 

i un 48,8% homes. Les persones de 16 a 64 anys2 representen més de la meitat de la 

mostra, i és el tram 35-49 anys el més important en nombre amb un 21,3%, seguit del 

tram 50-64 anys amb un 17%, el tram 25-34 anys amb un 16,3% i el tram 16-24 anys 

amb un 13%. Quasi un 15% dels individus de la mostra tenen menys de 16 anys i un 

17,5% són majors de 64 anys (Taula 1). 

Taula 1. 
Distribució de la població mostral, per grups d’edat i gènere

0-4 
anys 

5-15 
anys

16-24
anys 

25-34
anys 

 35-49
anys 

 50-64
anys 

65 anys
i més

Home 5,7% 10,0% 13,6% 16,9% 21,7% 17,1% 15,0%

Dona 5,3% 9,0% 12,5% 15,6% 21,0% 16,9% 19,9%

Total 5,5% 9,4% 13,0% 16,3% 21,3% 17,0% 17,5%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

.......................................................................................................................................................................
2. En el cas que m’ocupa, analitzo exclusivament la situació de les persones que es troben entre els 16 i 

els 64 anys, tal i com exposo més endavant.
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Pel total de la mostra, una tercera part de les llars està formada per dues persones, un 

24% per tres i un 22% per quatre, de manera que la dimensió mitjana de les llars és 

de 2,82. Les llars uninuclears representen el 70% (d’aquestes un 47% són amb fills i 

un 23% sense), les llars unipersonals representen un 14% i les llars monoparentals un 

10% (vegeu el capítol 5 de C. Trilla i J. Lòpez, en el volum II d’aquesta publicació). Cal 

fer referència a les diferències que suposen aquestes dades si s’observen per edats, ja 

que les llars unipersonals creixen fins a un 32% entre els nuclis de més de 65 anys. Les 

llars monoparentals són especialment importants en el nucli de l’edat adulta (de 35 a 

64 anys), i un 86% del total són encapçalades per dones.

En el cas que m’ocupa, analitzo la situació de les persones que es troben en edat laboral 

(16-65 anys) donada la centralitat que atribueixo al temps de treball remunerat en la 

definició de les estratègies de gestió temporal. Concretament, les persones entre 16 i 

64 anys representen el 67,6% del total de la mostra del PaD, entre les quals el 49,9% 

són homes i el 50,1% dones, tot i que es dóna una presència masculina lleugerament 

major entre els grups d’edats 16-24 i 25-34 anys. El nivell d’estudis és més baix entre 

les dones, tal com ho proven els percentatges de les categories estudis primaris (31,9%) 

i estudis secundaris (31%), a diferència dels homes amb un 32,6% i 37% respectiva-

ment. A més, el 14,1% de les dones no té estudis o la primària incompleta enfront de 

l’11,8% dels homes que es troben en aquesta situació. En canvi, el 23% de dones té 

estudis universitaris per sobre del 18,5% dels homes (Taula 2). 

S’observa que la classe social segueix el mateix patró que el nivell d’estudis tot i que és 

més baixa entre les dones. Concretament, la classe mitjana propietària representa el 15,5% 

Taula 2. 
Distribució de la població mostral, per nivell d’estudis

Sense estudis Estudis primaris Estudis secundaris Estudis universitaris

Home 11,8% 32,6% 37,0% 18,5%

Dona 14,1% 31,9% 31,0% 23,0%

Total 12,9% 32,2% 34,0% 20,8%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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d’homes davant del 9,3% de dones, la classe mitjana assalariada inclou el 30,4% d’homes 

i el 37,2% de dones i la classe treballadora respon al 47,1% d’homes i el 40,5% de dones. 

Amb relació a la categoria altres hi ha un percentatge més elevat de dones (Taula 3). 

Taula 3. 
Distribució de la població mostral, per classe social i gènere

Classe
mitjana propietària

Classe 
mitjana assalariada

Classe
treballadora

Altres

Home 15,5% 30,4% 47,1% 7,0%

Dona 9,3% 37,2% 40,5% 13,0%

Total 12,2% 34% 43,5% 10,3%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Taula 4. 
Distribució de la població mostral, per situació laboral i gènere

Home Dona Total

Jornada completa 70,6% 45,8% 58,1%

Temps parcial 3,4% 11,2% 7,3%

Treballa de forma variable 2,8% 5,1% 3,9%

No treballa, busca primera feina 0.3% 0,4% 0,4%

No treballa, busca feina 5,4% 5,0% 5,2%

S’ocupa de les tasques de la casa 0,4% 17,9% 9,2%

Jubilat 4,9% 1,8% 3,3%

Estudiant 7,4% 7,8% 7,6%

Invalidesa laboral 2,1% 1,9% 2,0%

Rendista -- 0,2% 0,1%

Altres situacions d’inactivitat 2,8% 2,9% 2,8%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

És, però, en la situació laboral on s’observen més diferències de gènere. Doncs bé, el 

70,6% d’homes treballa a jornada completa, mentre que en el cas de les dones és un 

45,8%. En canvi, pel que fa al treball parcial, s’observa una major presència femenina 

amb un 11,2% de dones i un 3,4% d’homes. Aquesta tendència es manté amb grau 
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menor entre les persones que treballen de forma intermitent, amb un 5,1% de dones i 

un 2,8% d’homes. La diferència més gran es dóna en el cas de les persones que s’ocupen 

de les tasques de la llar, amb un 0,4% de casos entre els homes i el 17,9% de dones. 

En canvi, el 4,8% d’homes estan jubilats i només ho estan un 1,8% de dones. Pel que 

fa a la resta de categories es dóna una tendència força similar entre homes i dones, de 

manera que prop d’un 5% no treballa però busca feina, el 7,5% està estudiant, un 2% 

té la invalidesa laboral i quasi un 3% es troba en altres situacions (Taula 4). 

El model d’anàlisi emprat

El model d’anàlisi utilitzat parteix d’una sèrie de preguntes del PaD a partir de les quals 

construeixo el que es pot anomenar un conjunt d’indicadors temporals. La varietat de 

blocs temàtics que inclou el PaD permet l’elaboració d’aquest conjunt d’indicadors 

que fan referència a aspectes objectius i alguns de percepció subjectiva. En el cas que 

m’ocupa, em baso en preguntes dels blocs d’educació, treball productiu i treball do-

mèstic i familiar, i analitzo els indicadors següents: 

· les dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb 

la vida laboral (percepció subjectiva);

· la raó de treballar a temps parcial (valoració subjectiva);

· el nombre d’hores a la setmana que dedica al temps de treball domèstic i familiar 

(mesura horària del temps);

· la preferència pel temps de treball remunerat segons el salari (valoració subjec-

tiva);

· la raó de no tenir un treball remunerat (valoració subjectiva).

Sóc conscient que, en la mesura que es tracta d’una aproximació quantitativa, l’anàlisi 

queda limitada per la mesura horària del temps i la dificultat de captar les motivacions, 

actitud i imaginaris de l’individu a l’hora d’escollir. 

El model d’anàlisi proposat preveu l’anàlisi de les estratègies de gestió temporal segons 

el conjunt d’eixos de desigualtat que travessen l’estructura social. Concretament, em 
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fixo en la influència de la classe social,3 el gènere, l’edat, la situació laboral i el nivell 

d’estudis, com a factors socials que condicionen la capacitat de gestió temporal de les 

persones. Amb la intenció de fer operatiu el cicle de vida, considerat un factor d’in-

fluència, construeixo una nova variable a partir de vincular el gènere amb l’edat. Val 

a dir que per aquesta qüestió segueixo la proposta metodològica de l’estudi realitzat 

per Torns et al. (2002). 

El tractament de les dades s’ha fet a partir de l’encreuament sistemàtic de tres vari-

ables, ja que totes les variables apareixen agrupades en funció del gènere. Conscient 

del risc que pot suposar una anàlisi basada en encreuaments trivariats, per la dismi-

nució de la significació de les dades en obtenir grups massa reduïts, he cregut oportú 

realitzar l’anàlisi des de la perspectiva de gènere. Penso que una anàlisi d’aquestes 

característiques em pot permetre una millor aproximació a les estratègies de gestió 

del temps quotidià. Aquestes estratègies intueixo que s’expliquen, en bona mesura, 

per una complexa interacció entre el gènere, la classe social, l’edat, la situació laboral 

i el nivell d’estudis. 

Les dificultats d’encaix

En el context de les transformacions econòmiques i socials de la societat occidental 

contemporània, la vida quotidiana pot esdevenir un escenari de conflicte en la mesura 

que s’hi doni una manca d’encaix entre la norma temporal i la subjectivitat temporal. 

Per aquesta raó, sembla possible plantejar que les dificultats d’encaix varien en funció 

de la posició que ocupen les persones en l’estructura social, així com de les motivacions, 

actituds i imaginaris relacionats amb la dimensió temporal de la vida quotidiana.

La pregunta del PaD “té dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i 

familiars amb la vida laboral?”, permet una primera aproximació a l’anàlisi d’aques-
.......................................................................................................................................................................
3. Pel que fa a aquesta variable estructural, cal dir que he optat per utilitzar les mateixes categories que 

proposa el PaD per tal de facilitar l’explotació de les dades estadístiques. En aquest sentit, la classe social 

apareix agrupada en quatres categories: classe mitjana propietària, classe mitjana assalariada, classe tre-

balladora i altres. Si bé en l’anàlisi poso més èmfasi en les tres primeres donada la seva definició major.



366 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats 367

ta manca d’encaix, a partir de la constatació de la seva existència, el seu volum i les 

característiques dels col·lectius que la viuen. En el cas que m’ocupa, entenc que les 

responsabilitats domèstiques i familiars impliquen temps de treball domèstic i familiar, 

i que la vida laboral suposa temps de treball remunerat. Així, l’existència de dificultats 

posa de relleu la manca d’encaix entre el temps de treball remunerat i el temps de 

treball domèstic i familiar. Val a dir que es tracta de dades de percepció, de manera 

que cal tenir present que poden respondre a una sobreestimació o subestimació de la 

situació personal.

A partir de les dades, es fa palès que un 44% de la població observada manifesta tenir 

algun grau de dificultat a l’hora de compaginar el temps de treball remunerat amb el 

temps de treball domèstic i familiar. Més concretament, un 52,7% de dones i un 35,9% 

d’homes. La consideració del cicle de vida, la classe social, el nivell d’estudis i la cate-

goria professional permet una aproximació més detallada al volum i característiques 

de les persones que perceben aquestes dificultats a l’hora de gestionar els temps de la 

vida quotidiana i que, per tant, condicionen les seves estratègies temporals.

Segons el cicle de vida, les dones entre 16 i 24 anys són les que més dificultats tenen 

per compaginar les responsabilitats domèstiques i la vida laboral, ja que només un 

23,3% diu no tenir mai cap problema. Però les dades en nombres absoluts mostren 

com la xifra de dones del tram 16-24 anys que té un treball remunerat i responsabili-

tats domèstiques i familiars és molt inferior a la resta de trams d’edat, entre els quals 

destaca el grup 35-49 anys on el 26,1% respecte del total afirma tenir algun tipus de 

dificultat enfront del 2,7% del tram 16-24 anys. Pel que fa al valor més alt de manca de 

dificultats, aquest es troba entre els homes de 50 a 64 anys amb un 81,7% dels casos. 

Aleshores, si bé entre les dones de 25 a 49 anys disminueix el percentatge relatiu de les 

categories de dificultat més elevades, entre els homes augmenta el grau de dificultat 

amb més casos de moltes vegades. A grans trets, s’observa que la tendència en funció 

del cicle de vida és la mateixa en ambdós gèneres, però els percentatges són notable-

ment diferents entre homes i dones. Val a dir que en les franges d’edat que van dels 

25 als 49 anys, considerat el període central de l’edat adulta on acostuma a coincidir 

la major càrrega de treball (remunerat i domèstic/familiar), es dóna una divergència 

menor entre els homes i les dones (Taula 5). 
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A partir d’aquestes consideracions, sembla possible plantejar dues hipòtesis entorn 

de l’edat i el factor generacional. D’una banda, el fet que el tram d’edat que va dels 16 

als 24 anys és on les persones manifesten tenir més dificultats (cal tenir present que es 

tracta d’una dada relativa i no absoluta, així doncs, el nombre total d’individus d’aquest 

grup és inferior al total de les altres edats), permet plantejar la hipòtesi de l’existència 

del que es pot anomenar la triple presència. Es tractaria d’aquella situació en què les 

persones han d’assumir les responsabilitats del treball remunerat, el treball domèstic 

i familiar, i els estudis. De manera que a la càrrega de treball doble se li suma el temps 

d’estudi i, per tant, es poden accentuar els problemes per compaginar les diverses 

responsabilitats. En aquest sentit, caldria considerar la importància de compaginar 

els estudis i el treball remunerat, malgrat la inexistència de càrregues familiars fortes 

com ara la cura dels fills i les persones adultes dependents. Aquesta situació es dona-

ria entre les persones joves que estudien i treballen, algunes de les quals entrarien al 

mercat laboral per poder establir la seva llar, i aquest fet sovint podria implicar una 

sèrie de responsabilitats domèstiques i familiars fins al moment no assumides en la 

llar d’origen. A més, cal tenir present que els joves representen un dels col·lectius més 

vulnerables a la flexibilitat i precarietat del mercat laboral, i aquest aspecte podria 

accentuar les dificultats a l’hora de construir l’estratègia temporal. 

D’altra banda, sembla possible considerar el factor generacional com un aspecte que 

influencia, en diverses direccions, la percepció de les dificultats per compaginar el 

temps quotidià. L’existència d’una divergència major entre gèneres en les generacions 

més grans fa pensar en el manteniment d’unes pautes culturals marcades per la divisió 

sexual del treball, a partir de les quals l’home no percep la seva responsabilitat en el 

treball domèstic i familiar. Aquest aspecte explicaria l’alt percentatge d’homes majors 

de 50 anys que afirmen no tenir cap problema per compaginar la vida laboral i la vida 

familiar. En canvi, la disminució de la divergència entre gèneres en les generacions més 

joves podria ser un indicador de la lenta, però progressiva, pèrdua de pes de la divisió 

sexual del treball. Aquesta pèrdua sobretot es faria manifesta amb un canvi de valors 

fruit de la desnaturalització del model male breadwinner. En aquest sentit, les dones 

joves tindrien una major consciència de la necessitat de redistribuir la càrrega total 

de treball, i els homes joves una major responsabilitat a l’hora d’assumir les tasques 

de la llar. A més, sembla possible plantejar el factor generacional pel fet que les gene-
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racions més joves han estat educades en un context de canvi econòmic i social en el 

qual sembla augmentar el malestar del temps. Aquest fet podria arribar a influir en la 

percepció de les dificultats en la gestió del temps quotidià, donada la manca d’encaix 

entre la norma temporal i les necessitats temporals de les persones. En aquest sentit, 

les generacions més grans manifestarien menys dificultats, ja que la forta naturalització 

de l’organització del temps industrial esdevindria un obstacle per percebre aquesta 

dificultat d’articulació.

Taula 5. 
Dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb la 
vida laboral, per el cicle de vida i gènere

Moltes vegades Alguna vegada Poques vegades Mai

Dona 16-24 anys 30,0% 20,0% 26,7% 23,3%

Home 16-24 anys 6,5% 25,8% 12,9% 48,4%

Dona 25-34 anys 18,9% 24,6% 13,2% 43,4%

Home 25-34 anys 16,9% 22,1% 8,9% 51,2%

Dona 35-49 anys 14,3% 24,8% 13,9% 46,6%

Home 35-49 anys 14,1% 14,4% 12,8% 58,1%

Dona 50-64 anys 8,5% 15,4% 21,3% 54,8%

Home 50-64 anys 3,1% 7,0% 5,8% 81,7%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Respecte a la influència de la classe social per gènere (Taula 6), s’observa que, per a una 

bona part de la població, les dificultats varien en funció de la classe social més enllà 

de les diferències de gènere. A la classe mitjana propietària és on hi ha més diferències 

entre homes i dones, ja que el 22,4% de dones manifesta tenir dificultats davant del 

8,1% d’homes que diu tenir-ne. Aquestes dades fan pensar en la hipòtesi d’una major 

redistribució de la càrrega total de treball entre els homes i les dones de classe mitjana 

assalariada i de classe treballadora, donat que mantenen tendències més homogènies. 

La tendència d’aquestes classes socials reflecteix un lleuger augment del percentatge 

d’homes en les categories que representen un grau major de dificultat, i una discreta 

disminució del percentatge de dones amb problemes per compaginar les responsabi-

litats domèstiques i familiars. Es tracta d’un aspecte que ja ha estat assenyalat en altres 
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estudis com ara el de Torns et al. (2002) on es parla d’una major proximitat entre 

gèneres en el que anomenen les “noves classes mitjanes”. S’observa, però, que el citat 

estudi detecta una major divergència entre gèneres respecte a les persones de classe 

treballadora. Una qüestió, per tant, que caldria seguir explorant per tal d’aclarir-la.

D’altra banda, sembla que cal pensar en la influència de les transformacions que ha 

experimentat el mercat laboral durant el darrers anys amb el progressiu augment de 

l’ocupació femenina. Diversos estudis posen de manifest que les dones de classe mitjana 

són les que han protagonitzat, en gran mesura, aquest fenomen, donat que moltes de 

les dones de classe treballadora ja estaven en el mercat laboral i s’adaptaven a la norma 

del temps industrial, malgrat les dificultats que els pogués suposar. Aquest fet podria 

explicar per què les dones de classe mitjana propietària viuen com a més problemà-

tica la situació actual amb una percepció major de les dificultats per compaginar el 

temps de treball domèstic i familiar amb el temps de treball remunerat. Malgrat les 

diferències en el volum de la població, s’observa que el 22,4% de les dones de classe 

mitjana propietària afirma tenir molts problemes per compaginar el temps de treball 

remunerat i el temps de treball domèstic i familiar, mentre que en el cas de les dones 

de classe mitjana assalariada es dóna en un 14,3%, i en el cas de les dones de classe 

treballadora en un 12,5%. En canvi, els percentatges en la categoria de dificultats alguna 

vegada són inferiors per a les dones de classe mitjana propietària. 

Segons C. Sánchez4 el fet que sigui la classe mitjana propietària la que declara una 

freqüència més alta de complicacions per compaginar responsabilitats domèstiques i 

familiars amb la vida laboral, pot respondre a dues raons de caire diferent: a la realitat 

laboral de la petita i mitjana empresa a Catalunya, i al fet que la classe mitjana propie-

tària es caracteritza per tenir cura tant d’adults (19,24%) com de fills i persones adultes 

(18,77%), amb una freqüència més alta que la resta de grups socials. Per aquesta raó, 

C. Sánchez pensa que la compaginació amb l’horari escolar també és més difícil entre 

les persones de classe mitjana propietària, ja que un 46,09% té dificultats per combinar 

l’horari laboral amb l’horari escolar, i un 31,44% les tasques domèstiques i familiars. 

.......................................................................................................................................................................
4. Vegeu el capítol 5 d’aquest volum sobre el repartiment del treball domèstic i familiar.



370 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats 371

Val a dir, però, que aquestes dades es refereixen a les persones de cada classe social en 

general, sense tenir present les diferències entre classes segons el gènere. 

D’altra banda, aquestes dades semblen contràries al que s’afirma en l’estudi de T. Torns 

et al. (2002) respecte a les dones de les anomenades “noves classes mitjanes urbanes” 

entre les quals sembla produir-se un cert fenomen d’ocultació del treball domèstic i 

familiar, a diferència de les dones de classe treballadora. Però, es tracta d’un estudi que 

inclou una aproximació qualitativa a l’anàlisi dels imaginaris col·lectius vigents entorn 

de la distribució del treball entre homes i dones. En aquest sentit, les dades no són 

comparables amb l’aproximació empírica de caràcter quantitatiu que estem fent, a més 

de les ja esmentades diferències respecte a la definició de la variable classe social. 

La consideració de la categoria professional permet seguir aprofundint en la caracte-

rització de les persones que manifesten tenir algun tipus de dificultat per gestionar el 

temps quotidià. S’observa que la categoria de tècnic alt és la que acumula un percentatge 

més elevat de dificultat, tant pel cas dels homes com pel de les dones, sobretot entre les 

persones que diuen tenir alguna dificultat per compaginar ambdues responsabilitats 

(un 17,8% d’homes i un 33,3% de dones). A més, els valors de les categories profes-

sionals de tècnic alt, director i treballador de serveis qualificats ocupen el segon lloc 

Taula 6. 
Dificultat per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb la 
vida laboral, per classe social i gènere

Moltes vegades Alguna vegada Poques vegades Mai

Classe mitjana propietària dona 22,4% 15,5% 17,2% 44,8%

Classe mitjana propietària home 8,1% 11,8% 10,2% 68,3%

Classe mitjana assalariada dona 14,3% 25,1% 15,4% 45,3%

Classe mitjana assalariada home 11,2% 15,8% 10,6% 61,4%

Classe treballadora dona 12,5% 23,3% 13,8% 49,8%

Classe treballadora home 13,3% 14,3% 8,6% 62,0%

Altres dona 10,0% 5,0% 35,0% 50,0%

Altres homes -- 36,4% 18,2% 45,5%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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en termes de dificultat en ambdós gèneres. Contràriament, els valors més baixos, pel 

que fa a l’existència de dificultat, responen a les categories d’altres administratius i 

treballador agrari també per ambdós gèneres. Per tant, s’observa que dins del mercat 

laboral són les persones que ocupen els llocs de treball més qualificats les que diuen 

tenir més dificultats per compaginar el temps de treball domèstic i familiar amb el 

temps de treball remunerat. Altres estudis posen de relleu aquesta diferència a partir 

de la qual sembla possible afirmar que com millor és la situació de la persona dins 

del mercat laboral més consciència té de les problemàtiques de gestió del temps. En 

aquest sentit, l’estudi Working in Britain (AADD, 2000) apunta que l’augment del 

descontentament amb les hores treballades és més evident entre els grups d’executius, 

tècnics i professionals. Val a dir però, que el mateix estudi destaca el malestar de les 

dones ocupades en treballs no qualificats.

De fet, les dades posen de manifest algunes diferències entre gèneres segons la categoria 

professional, de manera que les dificultats entre els homes varien en funció del sector 

d’activitat i les qualificacions (Taula 7a). Concretament, es donen valors alts entre els 

treballadors de serveis, encarregats i comercials, i valors baixos entre els treballadors 

dels sectors industrial i agrari. Aquest aspecte permet plantejar la hipòtesi de les dife-

rències en el temps de treball remunerat en funció del sector d’activitat. D’una banda, 

és possible pensar que en els sectors econòmics tradicionals, l’agrari i l’industrial, es 

dóna una major naturalització de la norma temporal del temps industrial, a diferència 

del sector serveis que es caracteritza per una major diversitat i flexibilitat horària que 

dificultaria les estratègies de gestió temporal de les persones ocupades. Tanmateix, 

des de la sociologia del treball s’ha posat de manifest que la flexibilitat i precarietat 

del mercat laboral afecta tots els sectors d’activitat, i entre aquests la indústria és una 

de les grans perjudicades, sobretot en les àrees de producció on es dóna molta rotació 

de torns. Aleshores, sembla necessari pensar que les diferències entorn de la categoria 

professional tenen a veure amb aspectes de percepció. En aquest sentit, es podria pensar 

que entre els treballadors del sector industrial i agrari, sovint de classe treballadora, 

existeix una forta interiorització de les pautes culturals que es desprenen de l’anomenat 

model male breadwinner. En canvi, els homes amb càrrecs mitjans ocupats en el sector 

serveis tindrien una percepció major de les responsabilitats domèstiques i familiars, 

la qual cosa els portaria a manifestar més dificultats a l’hora de gestionar el temps 
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quotidià, més enllà de la flexibilitat i desregulació del temps de treball pròpia d’aquest 

sector. Sembla pertinent relacionar aquestes categories professionals amb homes de 

classe mitjana assalariada, la qual cosa fa palesa la necessitat de considerar altres factors 

més enllà de les condicions laborals pròpies del lloc de treball en funció del sector. 

En canvi, entre les dones, no s’observa aquesta diversitat de percepció amb relació a la 

categoria professional, ja que més de la meitat de les dones afirma tenir dificultats per 

compaginar el temps de treball domèstic i familiar amb el temps de treball remunerat. 

De fet, es tracta d’un fenomen que sembla respondre a la tendència homogeneïtzado-

ra, fruit de la situació laboral, que es dóna entre les dones ocupades. Malgrat aquesta 

homogeneïtat, destaca el grau de dificultats de les dones amb càrrecs alts, directores i 

comercials entre les quals més del 20% diu tenir moltes dificultats, enfront de les tre-

balladores de la indústria i serveis qualificades i no qualificades, que majoritàriament 

diuen tenir algunes o poques dificultats (Taula 7b). Novament, aquestes dades sembla-

rien contradictòries amb la hipòtesi que entre les dones de les “noves classes mitjanes 

urbanes” es dóna una certa ocultació del treball domèstic i familiar, mentre que les 

dones de classe treballadora són les que més reconeixen la doble identitat productiva i 

Taula 7a. 
Dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb la 
vida laboral, per categoria laboral dels homes

Moltes vegades Alguna vegada Poques vegades Mai

Director o gerent 13,9% 13,0% 15,7% 57,4%

Tècnic alt 15,0% 17,8% 12,1% 55,1%

Tècnic mitjà 11,6% 9,8% 8,9% 69,6%

Altres administratius -- 8,3% 4,2% 87,5%

Comercial 12,2% 19,5% 12,2% 56,1%

Encarregat 15,8% 19,3% 7,0% 57,9%

Treballador de la indústria qualificat 12,6% 16,8% 6,3% 64,2%

Treballador de la indústria no qualificat 8,3% 16,7% 8,3% 66,7%

Treballador de serveis qualificat 14,7% 14,0% 12,4% 58,9%

Treballador de serveis no qualificat 6,7% 15,6% 11,1% 66,7%

Treballador agrari 3,8% 7,7% 11,5% 76,9%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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reproductiva (T. Torns et al., 2002). En qualsevol cas, es tracta d’una qüestió que caldrà 

tenir present i aprofundir de cara a la realització d’altres estudis. 

Taula 7b. 
Dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb la 
vida laboral, per categoria laboral de les dones

Moltes vegades Alguna vegada Poques vegades Mai

Directora o gerent 22,2% 22,2% 13,3% 42,2%

Tècnica alta 20,0% 33,0% 12,0% 35,0%

Tècnica mitjana 13,5% 19,2% 20,5% 46,8%

Altres administratives 7,2% 20,3% 14,5% 58,0%

Comercial 33,3% 6,7% 10,0% 50,0%

Encarregada 7,4% 25,9% 7,4% 59,3%

Treballadora de la 
indústria qualificada

18,0% 23,0% 9,8% 49,2%

Treballadora de la 
indústria no qualificada

17,5% 22,5% 15,0% 45,0%

Treballadora de serveis 
qualificada

 12,0%  25,3% 16,3% 46,4%

Treballadora de serveis
no qualificada

12,9% 20,1% 18,0% 48,9%

Treballadora agrària 10,0% 10,0% 10,0% 70,0%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Les dades que fan referència al nivell d’estudis permeten aprofundir en la qüestió de la 

percepció temporal en ambdós gèneres. El cas és que a mesura que augmenta el nivell 

d’estudis de les persones, augmenta la percepció de les dificultats per compaginar les 

responsabilitats domèstiques i familiars amb la vida laboral. Tanmateix, sembla ne-

cessari parlar d’una paradoxa en aquest sentit respecte a les conseqüències que aquest 

fet suposa per a les dones i per als homes. Si bé l’augment progressiu de la percepció 

de les dificultats en el cas de les dones aniria acompanyat d’una major consciència de 

la necessitat de redistribuir la càrrega total de treball, en el cas dels homes sembla que 

suposa una major percepció i assumpció de les responsabilitats del treball domèstic 

i familiar. 
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Les diferències més grans per gènere es donen entre les persones sense estudis, mentre 

que els valors de les persones amb estudis secundaris són els que mostren un grau 

menor de divergència entre homes i dones i, per tant, una tendència més homogènia. 

Tot i així, és entre el col·lectiu de persones amb estudis secundaris on es donen els 

valors més alts de moltes dificultats per compaginar el temps de treball remunerat i el 

temps de treball domèstic i familiar. En canvi, són les dones amb estudis universitaris 

les que quantitativament manifesten tenir més dificultats, independentment de la 

freqüència de les dificultats, amb més del 60% dels casos (Taula 8). 

Taula 8. 
Dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars, per 
nivell d’estudis i gènere

Moltes vegades Alguna vegada Poques vegades Mai

Dona sense estudis 14,1% 17,6% 14,1% 54,1%

Home sense estudis 8,7% 4,3% 2,9% 84,1%

Dona estudis primaris 11,8% 19,0% 12,9% 56,3%

Home estudis primaris 10,3% 12,1% 10,0% 67,6%

Dona estudis secundaris 19,7% 22,8% 13,8% 43,7%

Home estudis secundaris 12,9% 19,7% 9,4% 57,9%

Dona estudis universitaris 13,4% 27,1% 20,4% 39,1%

Home estudis universitaris 13,0% 14,3% 13,4% 59,3%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Aleshores, s’observa que la variable nivell d’estudis permet aprofundir en la carac-

terització de les estratègies temporals ja que posa de manifest diferències internes 

entre el col·lectiu dels homes i el de les dones. Es tracta de diferències que segueixen 

una mateixa tendència, malgrat que els percentatges són diferents entre ambdós gè-

neres. A partir d’aquestes dades és possible plantejar la hipòtesi que les dificultats per 

compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars amb la vida laboral varien en 

funció de la percepció i el significat atribuït al temps de treball remunerat i al temps 

de treball domèstic i familiar, i el nivell d’estudis és un indicador que condiciona 

fortament.
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A tall de síntesi, s’observa que les dades analitzades posen de manifest l’existència d’una 

manca d’encaix entre l’estructura temporal d’una societat occidental com la catalana i 

la vida quotidiana de bona part de la seva ciutadania. Més concretament, sembla que 

es tracta d’un fenomen que afecta, segons dades de percepció, quasi la meitat de la 

població en edat laboral. Tanmateix, la percepció de dificultats a l’hora de compagi-

nar el temps quotidià sembla que no respon a un perfil concret, sinó que abasta una 

heterogeneïtat de situacions. En aquest sentit, es confirmaria la tesi defensada en la 

recerca de Torns et al. (2002) entorn de l’heterogeneïtat de la presència doble com una 

de les característiques més destacades. En el cas que m’ocupa, seria possible afirmar 

que aquesta heterogeneïtat representa una manifestació del ventall d’estratègies de 

gestió temporal, algunes de les quals es distanciarien del model male breadwinner. 

Doncs bé, en la mesura que es dóna una manca d’encaix entre l’organització social 

del temps vigent i la subjectivitat individual és possible parlar d’una disminució de 

la influència de les pautes socioculturals, subjacents en el model citat, en la gestió del 

temps quotidià.

A més, sembla que es constata la influència del cicle de vida, la classe social, la categoria 

laboral i el nivell d’estudis en les dificultats per gestionar el temps quotidià. D’aquesta 

manera, es fa palesa la necessitat de considerar les diferències entre les persones més 

enllà de les desigualtats de gènere marcades per la divisió sexual del treball. En aquest 

sentit, s’observa que entre el col·lectiu de dones es dóna una major diversitat en funció 

d’aquest conjunt de variables estructurals en comparació amb el col·lectiu dels homes. 

Així, entre les dones, les joves de categoria professional qualificada (tècnica mitjana-

alta o directiva), de classe mitjana propietària i les que tenen estudis universitaris són 

les que manifesten un major grau de dificultats per articular el temps quotidià. En 

canvi, en el cas dels homes, s’observa que els que tenen més de 50 anys, treballadors 

agraris, de la indústria o serveis no qualificats i els de classe mitjana propietària són 

els que menys dificultats manifesten a l’hora de compaginar el temps de treball remu-

nerat i el temps de treball domèstic i familiar. Altrament, s’observa un major grau de 

proximitat entre el comportament de dones i homes de classe mitjana assalariada, fet 

que qualifico com a paradoxa en epígrafs anteriors, ja que la major percepció de les 

dificultats suposa per a les dones la necessitat de delegar responsabilitats domèstiques 

i familiars, i pels homes la necessitat d’assumir-les. 
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Val a dir, però, que aquestes dades mereixen un tractament específic i amb més 

profunditat pel que fa a la percepció i significat de la dimensió temporal de la vida 

quotidiana. El cas és que la manca de dificultats pel perfil d’home descrit en el pa-

ràgraf anterior, segurament respon al fet que no percep la responsabilitat i significat 

del temps de treball domèstic i familiar. En aquest sentit, les dades aporten prou 

elements per pensar que bona part de les dificultats que actualment es donen en la 

societat a l’hora de construir l’estratègia de gestió temporal tenen al darrere la divisió 

sexual del treball. Tanmateix, s’observa que les persones amb un nivell d’estudis alt, 

de classe mitjana i ocupades en professions més qualificades tendeixen a tenir més 

consciència de la necessitat de compaginar la vida laboral i la vida familiar. Aquestes 

dades fan pensar que a mesura que augmenta el nivell de vida augmenta el valor del 

temps més enllà del temps de treball remunerat, i per tant, la demanda de més temps 

de vida i benestar quotidià. 

Per aquesta raó, penso que cal posar un èmfasi especial en dos aspectes. D’una banda, 

sembla necessari tenir present el que anomeno el factor generacional donada la seva 

influència en la capacitat per qüestionar l’organització del temps actual i les pautes 

culturals establertes. És a dir, en bona mesura, les generacions més grans prenen com 

a referent el model temporal industrial “normalitzat” construït sobre la divisió social 

i sexual del treball, a diferència de les generacions més joves educades en uns altres 

paràmetres. Per bé que no es tractaria d’un canvi cultural radical en l’organització del 

temps social, sinó d’un augment progressiu de la sensibilitat respecte al malestar del 

temps en la societat complexa. 

D’altra banda, es posa de manifest la necessitat de considerar la importància de la 

percepció i el significat atribuïts als temps, en el cas que m’ocupa, per al reconeixement 

del temps de treball domèstic i familiar, i les responsabilitats que suposa més enllà de 

la divisió sexual del treball. En aquest sentit, l’absència de dificultats manifestes per 

compaginar el temps quotidià per part d’algunes dones no implica, forçosament, la 

inexistència de problemes a l’hora de compaginar el temps de treball remunerat i el 

temps de treball domèstic i familiar. Doncs bé, senzillament pot respondre a la man-

ca de consciència de les responsabilitats domèstiques i familiars que s’executen com 

a “naturals” sense replantejar-ne la responsabilitat ni distribució temporal. Sembla 



378 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats 379

pertinent plantejar la hipòtesi de la normalització del model male breadwinner on els 

homes són els encarregats de portar els diners a casa, i les dones adultes d’assumir les 

responsabilitats del treball domèstic i familiar que implica una estructura temporal 

rígida. En canvi, els homes amb més nivell d’estudis tindrien una major percepció de 

les responsabilitats que implica el temps de treball domèstic i familiar, i la necessitat 

de distribuir-lo amb la parella. 

L’escassetat de temps 

El temps es percep com un bé escàs en la societat occidental contemporània, per bé 

que l’escassetat de temps no es manifesta d’igual manera entre totes les persones. Amb 

l’objectiu de realitzar una primera aproximació empírica a aquesta qüestió, analitzo 

dues preguntes del PaD que permeten la construcció d’indicadors entorn del valor del 

temps i el projecte de vida. Tal com apunten diverses veus, en la mesura que es percep 

el temps com un bé escàs augmenta la necessitat de fer-ne un ús productiu i planificar 

el futur per tal d’evitar malgastar-lo (Nowotny, 1992; Luhmann, 1992). La hipòtesi que 

mantinc és que en la societat occidental contemporània conviuen dues concepcions del 

temps que condicionen i modelen les estratègies temporals quotidianes de les persones. 

D’una banda, el temps entès com a mercaderia i subjecte a l’equació temps-diner on 

el guany econòmic limita l’horitzó temporal al present, i d’altra banda, la concepció 

del temps com a bé escàs que es regeix per l’equació cost-benefici a través de la qual 

es busca maximitzar l’ús del temps amb una perspectiva encarada al futur. Per tant, el 

que vull analitzar és quina relació existeix entre ambdues concepcions del temps i els 

condicionants socials de l’estructura social.

En primer lloc, em fixo en la pregunta entorn de les preferències del treball remunerat 

amb relació al guany econòmic, per tal d’identificar el predomini del valor del temps 

com a mercaderia o com a bé escàs segons els eixos de desigualtat social assenyalats. 

Entenc que la preferència de treballar més i guanyar més diners pot ser un indicador 

de la concepció del temps-diner, i, al contrari, la preferència de treballar menys i gua-

nyar menys diners representaria un indicador de la concepció basada en l’equació 

cost-benefici.
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Respecte al cicle de vida, s’observa que a mesura que augmenta l’edat augmenta la 

satisfacció amb la situació actual i disminueix el percentatge de casos que preferirien 

treballar més hores i guanyar més diners. Si bé és una tendència que es dóna en ambdós 

gèneres, els percentatges són diferents entre homes i dones, així, els primers manifesten 

una menor satisfacció amb la situació actual. Tanmateix, cal destacar que el valor més 

alt de casos que preferiria treballar menys hores que ara i guanyar menys diners respon 

als homes de 25 a 34 anys amb un 16,2%, seguit de les dones de 35 a 49 anys amb un 

15,9% (Gràfic 1). Aquesta darrera dada és probable que respongui a la problemàtica 

associada al règim de doble presència molt propi entre les dones d’aquesta edat. Una 

situació en què la responsabilitat de la càrrega total de treball pot implicar un valor 

Gràfic 1. 
Preferències pel treball remunerat, per el cicle de vida i gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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major del temps més enllà del mercat laboral i una major percepció del malestar del 

temps. Aquest aspecte permetria pensar en un predomini de la concepció del temps 

com a bé escàs en la modulació de l’estratègia temporal. A partir d’aquestes dades, 

sembla possible plantejar la hipòtesi entorn de l’evolució del significat atribuït al 

temps quotidià en funció de l’etapa del cicle de vida de les persones. De manera que 

les preferències de les franges d’edat més joves es debatrien entre el manteniment de 

la situació actual o l’augment del temps de treball remunerat amb un significat del 

temps directament associat a l’equació temps-diners. En canvi, en els trams d’edat 

més grans les preferències serien més heterogènies, malgrat que majoritàriament es 

prefereix el manteniment de la situació actual, es dóna una major diversitat en el 

significat subjectiu atribuït al temps.

Com s’ha vist en l’apartat anterior, el nivell d’estudis actua com una variable explicativa 

de les diferents percepcions respecte al temps quotidià. A partir d’aquesta, novament es 

posa de manifest una major heterogeneïtat entre les dones que entre els homes pel que 

fa al valor del temps de treball remunerat, sobretot en els nivells d’estudis extrems. Així, 

les dones sense estudis són les que menys satisfetes estan amb la seva situació actual, 

entre les quals un 37,2% preferiria treballar més i guanyar més diners. Les dones amb 

estudis primaris i secundaris, pràcticament tenen els mateixos valors de preferències, i 

són els casos que més satisfacció manifesten amb la situació actual. En canvi, en el cas 

dels homes són els que tenen estudis universitaris els que mostren una major preferència 

per la situació actual, mentre que els valors més baixos es donen entre els d’estudis 

secundaris. En aquest sentit, s’observa una divergència de preferències en funció del 

gènere, excepte en el cas de les persones amb estudis universitaris (Taula 9). 

En síntesi, les persones sense estudis són les que manifesten més la preferència de 

treballar més hores que ara i guanyar més diners, i les persones amb estudis universi-

taris són les que més preferència manifesten de treballar menys hores que ara i guanyar 

menys. En aquest sentit, cal tenir present que les persones amb nivell d’estudis baix 

és molt probable que tinguin ocupacions amb salaris més baixos en comparació amb 

les persones amb més estudis ocupades en llocs de treball d’escala salarial superior. 

Per aquesta raó, sembla necessari aprofundir en les condicions de vida material de les 

persones per tal d’obtenir més elements a l’hora de relacionar el nivell d’estudis i el valor 
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del temps. Si es considera que el poder adquisitiu està lligat al nivell d’estudis, sembla 

pertinent plantejar la hipòtesi que com més baix és el nivell d’estudis, més condicionat 

està per l’equació temps-diner el valor atribuït al temps. En canvi, entre les persones 

amb un nivell d’estudis més alt la percepció del temps estaria més desvinculada de la 

jornada laboral i, en definitiva, del temps de treball remunerat ja que es valoraria el 

temps a partir de paràmetres més enllà dels estrictament monetaris. Aleshores, seria 

entre aquest conjunt de persones que es faria més manifesta l’escassetat de temps i la 

tendència a la planificació.

Taula 9. 
Preferències d'homes i dones pel treball remunerat, per nivell d’estudis

Treballar menys hores 
que ara i guanyar 

menys

Treballar mateixes 
hores que ara i 
guanyar mateix

Treballar més 
hores que ara i 
guanyar més

No sap

Home sense estudis 3,3% 57,8% 36,7% 2,2%

Dona sense estudis 8,5% 45,7% 37,2% 8,5%

Home estudis primaris 13,3% 60,1% 24,2% 2,4%

Dona estudis primaris 10,2% 66,2% 21,5% 2,0%

Home estudis secundaris 12,5% 56,5% 29,2% 1,7%

Dona estudis secundaris 11,9% 65,5% 21,0% 1,5%

Home estudis universitaris 17,3% 61,3% 19,9% 1,5%

Dona estudis universitaris 18,4% 61,8% 19,0% 0,9%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

La classe social també actua com una variable que condiciona el valor del temps. Doncs 

bé, els homes de classe treballadora representen el valor més alt de casos que preferiria 

treballar més i guanyar més, i les dones de classe mitjana propietària representen els 

valors més alts de persones que voldrien treballar menys i guanyar menys. S’observa 

que entre les classes mitjanes pràcticament es donen les mateixes preferències amb 

una major divergència segons el gènere en la classe mitjana propietària que l’assala-

riada, i són les persones de classe treballadora les que manifesten més preferència per 

treballar més i guanyar més amb un grau de divergència entre gèneres pròxim al de la 

classe mitjana assalariada (Taula 10).
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De nou, a la llum d’aquestes xifres, cal tenir present les condicions materials de vida de 

les persones amb relació als salaris a l’hora de definir les preferències respecte al temps de 

treball remunerat. En el cas de la classe social sembla més pertinent parlar de les diferències 

salarials, i per tant, tenir en compte la seva influència en la percepció i el significat del 

temps quotidià que condiciona les estratègies de gestió temporal. Tanmateix, s’observen 

algunes petites diferències entre les classes mitjanes prou interessants per destacar-les. 

El cas és que el 14,9% d’homes de classe mitjana assalariada manifesta preferir treballar 

menys i guanyar menys enfront del 12,3% d’homes de classe mitjana propietària, i la si-

tuació és a la inversa en el cas de les dones. En aquest sentit, sembla possible plantejar la 

hipòtesi entorn de les diferències en la disponibilitat laboral i el valor dels diners. D’una 

banda, els homes de classe mitjana propietària, majoritàriament petits empresaris, estari-

en més condicionats pel valor dels diners que els homes de classe mitjana assalariats i amb 

un sou fix cada més. D’altra banda, en el cas de les dones de classe mitjana propietària 

i assalariada no es donaria tant aquesta distinció en funció de la situació laboral, ja que 

majoritàriament ambdues es troben en condició d’assalariades. 

A grans trets, s’observa que més del 50% de la població està satisfeta amb la seva situació 

actual, i aquest aspecte posa de manifest la centralitat del temps de treball remunerat 

en les estratègies de gestió temporal de les persones, donada la naturalització de l’orga-

Taula 10. 
Preferència d'homes i dones pel treball remunerat, per classe social 

Treballar menys 
hores que ara i 
guanyar menys

Treballar mateixes 
hores que ara i 
guanyar mateix

Treballar més hores 
que ara i guanyar 

més
no sap

Home classe mitjana propietària 12,3% 65,6% 20,8% 1,4%

Dona classe mitjana propietària 16,8% 58,4% 20,8% 4,0%

Home classe mitjana assalariada 14,9% 60,1% 23,8% 1,3%

Dona classe mitjana assalariada 15,4% 65,5% 18,2% 0,9%

Home classe treballadora 12,4% 55,7% 29,6% 2,3%

Dona classe treballadora 9,4% 63,4% 24,9% 2,4%

Home altres 16,7% 55,6% 27,8% 0,0%

Dona altres 13,6% 36,4% 50,0% 0,0%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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nització industrial del temps basada en la jornada laboral. Les persones més satisfetes 

amb la situació actual són les del tram d’edat 50-64 anys amb estudis universitaris, tant 

pel que fa al cas dels homes com per a les dones. En aquest sentit, es poden plantejar 

dos factors que explicarien aquestes dades. D’una banda, el factor salarial donada la 

satisfacció amb el salari propi d’un lloc de treball qualificat amb relació al temps que 

s’hi dedica. D’altra banda, el factor generacional pel fet que es tractaria d’una etapa 

del cicle de vida en què les expectatives professionals i els projectes de vida no són tan 

ambiciosos com en els trams d’edat més joves. Per bé que aleshores, caldria analitzar 

a quines expectatives de futur es vincula la concepció del temps com a mercaderia. 

S’observa que són més abundants els casos en què es preferiria treballar més i guanyar 

més que aquells en què es preferiria treballar menys i guanyar menys. Aleshores, sembla 

convincent la hipòtesi de la centralitat del temps de treball remunerat com un mitjà 

per guanyar diners que portaria implícit el valor del temps-mercaderia, sobretot entre 

les persones joves, sense estudis i pocs recursos econòmics. Concretament, pel que fa 

al cas del tram d’edat 16-24 anys s’observa una diferència amb relació al gènere, ja que 

són els homes els que més preferirien treballar més i guanyar més. Aquest aspecte es 

podria connectar amb el que ja he apuntat al voltant del retorn dels valors propis del 

model male breadwinner, donat que els homes joves assumirien el paper de portadors 

de diners a casa. En canvi, entre les dones joves, semblaria que existeix una major con-

formitat que es podria explicar per un projecte de vida orientat fora del mercat laboral 

a la llarga i una menor capacitat de decisió a l’hora de gestionar el temps quotidià. Tot i 

així, es tracta d’una qüestió que caldria aprofundir, per tal de precisar fins a quin punt 

respon a un retorn o a la normalització del model male breadwinner. 

Altrament, s’observa una tendència entre les persones amb més nivell d’estudis a pre-

ferir treballar menys i guanyar menys diners i, per tant, a mantenir una concepció del 

temps com a bé escàs. Per bé que caldria tenir en compte la relació del nivell d’estudis 

amb l’escala salarial com a garantia d’estabilitat econòmica, sembla confirmar-se la 

importància del nivell cultural amb relació a l’escassetat de temps. 

A més, s’observa una relació entre la insatisfacció amb la situació actual i el significat 

i valor del temps estretament relacionat amb l’equació temps-diner, ja que en tots els 
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casos que disminueixen els valors de la preferència per la situació actual augmenten 

els valors per la preferència de treballar més i guanyar més. En canvi, en aquells casos 

en què el percentatge de satisfacció amb la situació actual és superior augmenta el 

percentatge de casos que preferirien treballar menys i guanyar menys. Així doncs, 

sembla complir-se la hipòtesi entorn de la relació de l’estabilitat econòmica i el nivell 

cultural amb la concepció del temps escàs, ja que la inestabilitat econòmica i el nivell 

d’estudis baix explicarien el manteniment de l’equació temps-diner en la modulació 

de les estratègies temporals quotidianes. 

La segona pregunta del PaD, a partir de la qual es pot realitzar una aproximació al 

significat i valor atribuït al temps quotidià i modulador de les estratègies de gestió 

temporal, demana les raons per les quals no es treballa a temps complet.5 Si s’entén que 

la norma temporal passa per tenir una feina a jornada completa, l’anàlisi dels casos en 

què no se segueix aquesta pauta pot aportar pistes entorn de la caracterització d’aque-

lles persones per a les quals la jornada laboral no esdevé l’eix central de l’estratègia 

de gestió temporal. En la mesura que es coneguin els motius es podrà aprofundir en 

la concepció del temps que hi ha darrere d’aquesta situació. Per bé que no és possible 

associar la centralitat de la jornada laboral en l’estratègia de gestió temporal a la con-

cepció del temps-diner, aquesta pregunta permet aproximar-se al projecte de vida que 

guia les estratègies de gestió temporal. Doncs bé, facilita dades respecte a la dimensió 

disponibilitat / no disponibilitat en el mercat laboral.

Amb relació al cicle de vida, s’observa que més enllà dels 25 anys (edat màxima en què 

la raó majoritària són els estudis), les estratègies es diversifiquen en funció del gènere. 

En el cas dels homes, els estudis es mantenen com una raó important, juntament amb 

la manca d’una oferta de la feina actual per treballar a jornada completa i la malaltia o 

discapacitat amb un 12,9%. En canvi, entre les dones de més de 24 anys les feines de la 

llar i cura esdevenen la raó principal. Val a dir que aquesta raó disminueix de manera 

considerable en les dones de 50 a 64 anys, una vegada superada l’etapa del cicle de vida 

on s’acumulen les responsabilitats reproductives i productives. Paral·lelament, igual 

.......................................................................................................................................................................
5. De fet, es tracta d’una pregunta que inclou l’Enquesta de Població Activa (EPA) per a l’Estat espanyol, 

o bé l’Eurostat per a Europa. 
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que en el cas dels homes, la segona raó amb més percentatge és el fet de no tenir una 

oferta per treballar a temps complet en la feina actual, i aquesta és una de les raons 

principals entre les persones de més de 50 anys. Cal destacar que entre els homes que 

es troben en la franja de l’edat adulta (35-64 anys) més d’un 25% dels que no treballen 

a temps complet és perquè no vol. En canvi, pel cas de les dones aquesta raó esdevé 

mínimament significativa en el tram 50-64 anys. D’altra banda, entre els homes d’edat 

adulta es donen molts casos en què es considera que sí que es treballa a temps complet, 

raó inexistent entre les dones. 

A partir d’aquestes dades es pot plantejar la hipòtesi que el cicle de vida influencia la 

trajectòria laboral de les persones, sobretot la de les dones, la qual cosa suposaria el 

manteniment del model male breadwinner. Més concretament, l’estudi de C. Sánchez 

al capítol 5 d’aquest volum posa de manifest que el 19,7% de la població observada en 

el PaD ha reduït la jornada laboral per poder tenir cura dels seus fills, a més del 5,4% 

que ha abandonat el mercat laboral per tenir cura d’alguna persona gran o malalta. 

S’observa que es tracta d’una estratègia majoritàriament femenina (29,2%), malgrat 

que també hi ha casos d’homes que han reduït la jornada laboral per tenir cura dels fills 

(6,2%). Es manté la diferència en el cas de tenir cura d’una persona gran o malalta, tot 

i que disminueixen les diferències. A més, l’anàlisi de C. Sánchez en l’estudi esmentat 

apunta que són les llars amb fills menors de tres anys on més es dóna la reducció de 

jornada laboral per poder tenir cura dels fills i les filles, on més de la meitat de les dones 

han reduït la jornada laboral (52,9%), enfront del 17,1% d’homes.

S’observa que es donen més casos de treball a temps parcial entre els homes del tram 

d’edat de 16 a 24 anys (35,4%), i aquesta xifra disminueix a mesura que augmenta l’edat 

fins a l’11,5% en el tram 50-64 anys. Es fa palesa la poca acceptació del temps de treball 

parcial a l’Estat espanyol, tal i com mostren les dades de l’EPA, amb un alt percentatge 

de gent que prefereix treballar a temps complet, superior en el cas dels homes. En aquest 

sentit, s’apunta que la majoria de persones que realitzen el seu treball a temps parcial 

a l’Estat espanyol ho fan de manera involuntària donades les demandes de l’empresa, 

molt relacionades amb el sector i el tipus d’activitat. Aleshores, en comparació amb 

la resta de trams d’edat, es pot relacionar l’alt percentatge de treball a temps parcial 

entre els joves amb la inestabilitat laboral. De manera que els joves tindrien menys 
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capacitat de decisió respecte al temps de treball remunerat, ja que es tracta d’un dels 

col·lectius més vulnerables a la flexibilitat i precarietat del mercat laboral. 

En el cas de les dones, s’observa la tendència inversa a la dels homes, de manera que a 

mesura que augmenta l’edat augmenta el percentatge de treballadores a temps parcial, 

aspecte que sembla paral·lel a l’augment de les càrregues familiars (Taula 11). El cas 

és que entre les dones més joves de 16 a 24 anys, i a partir dels 50 anys, més del 30% 

voldria una feina a jornada completa. 

Aquestes dades posen de relleu la realitat del treball a temps parcial a l’Estat espanyol 

com una modalitat de poc èxit i feminitzada. A partir de les dades de l’EPA i l’enquesta 

de l’European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Fagan 

et al., 2001) s’observa que només el 8% de persones ocupades a l’Estat espanyol ho 

estan a temps parcial, de les quals el 85% són dones. Segons aquest estudi la menor 

preferència espanyola pel treball a temps parcial estaria relacionada amb l’existència 

del model male breadwinner / limited part-time, que també permetria explicar la baixa 

taxa d’ocupació femenina i l’alta taxa d’atur femení. Concretament, aquest model es 

dóna en països amb un Estat de benestar dèbil, sobretot respecte al suport a les famí-

lies, que fa extensible la dependència en les xarxes familiars de suport. A més, aquests 

països acostumen a tenir un sistema econòmic caracteritzat per l’existència d’economia 

informal, més tradició de negocis familiars i unes taxes d’ocupació limitades respecte 

al treball a temps parcial. Per aquestes raons, en els països on es dóna aquest context, 

sovint les preferències de les dones respecte al temps de treball remunerat es debaten 

entre un treball remunerat a temps complet o no treballar. Aquesta estratègia respondria 

a un càlcul més propi del temps escàs i, per tant, al balanç entre el cost i el benefici.

La classe social actua com a variable que permet precisar algunes diferències en les 

estratègies de gestió temporal de les persones treballadores a temps parcial. En pri-

mer lloc, s’apunta que bàsicament són les dones de classe mitjana propietària i classe 

treballadora les que treballen a temps parcial motivades per les feines de la llar i cura, 

a diferència de les dones de classe mitjana assalariada que ho fan perquè estudien, o 

bé perquè la mateixa feina no els ofereix una jornada completa. Així, s’observa un 

comportament més homogeni entorn del model male breadwinner entre les dones de 
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classe mitjana propietària i de classe treballadora, a diferència de les dones de classe 

mitjana assalariada amb una major disponibilitat pel temps de treball remunerat i un 

projecte de vida paral·lel a la trajectòria laboral. Tanmateix, és entre les dones de classe 

mitjana assalariada i les dones de classe treballadora que es troben els valors més alts 

de persones que no treballen a temps complet perquè no volen. 

En canvi, en el cas dels homes la tendència homogènia es troba entre els homes de 

classe mitjana assalariada (53,1%) i els homes de classe treballadora (21,4%), que en 

bona mesura treballen a temps parcial per poder estudiar, mentre que els homes de 

classe mitjana propietària consideren que sí que treballen a temps complet (33,3%), 

o bé prefereixen treballar a temps parcial sense més raó (26,7%) (Taula 12). 

Resulta interessant l’aproximació de l’estudi de C. Sánchez (cap. 5 d’aquest volum) a 

aquesta qüestió a partir de la classe social de la llar. Des d’aquesta perspectiva s’observa 

que la classe mitjana propietària és la que més ha reduït la jornada laboral per poder 

tenir cura dels fills (31,12%), i, en canvi, el 84,5% de les llars mixtes de classe mitjana 

assalariada i treballadora no han reduït la jornada laboral. Paral·lelament, les llars que 

Taula 11. 
Raó d'homes i dones per no treballar a temps complet segons el cicle de vida

Sexe + 
grup d’edat

No ha 
trobat feina 

a jornada 
completa

Aquesta 
mateixa 

feina no li 
ofereix més 

hores

Estudis
Feines de 

la llar i 
cura

Malaltia o 
discapacitat

No vol

Considera 
que sí que 

treballa 
jornada 

completa

Altres

Home 16-24 17,6% 8,8% 58,8% 5,9% -- 5,9% 2,9% --

Dona 16-24 16,0% 14,0% 52,0% 10,0% -- 6,0% -- 2,0%

Home 25-34 -- 29,0% 25,8% 0,0% 12,9% 12,9% 6,5% 12,9%

Dona 25-34 7,4% 22,1% 4,4% 47,1% -- 10,3% -- 5,9%

Home 35-49 5,0% 25,0% -- 10,0% -- 25,0% 25,0% 10,0%

Dona 35-49 8,6% 18,1% 1,9% 46,7% -- 9,5% 5,7% 9,5%

Home 50-64 -- 27,3% -- -- -- 27,3% 36,4% 9,1%

Dona 50-64 8,2% 27,9% -- 31,1% 3,3% 19,7% -- 6,6%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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menys han reduït la seva jornada laboral per tenir cura d’una persona gran o malalta 

són les llars de classe mitjana assalariada (2,91%). 

Aquestes dades posen de manifest la importància de les condicions materials d’exis-

tència, pel fet que es dóna més reducció de la jornada laboral per la cura dels fills i 

filles entre aquelles persones amb més poder adquisitiu i que, per tant, no estan tan 

condicionades pel valor material del temps de treball remunerat. Altrament, com 

s’apunta en epígrafs anteriors, sembla que existeix una tendència entre les famílies de 

classe mitjana a assumir la cura dels menors que es podria relacionar amb la reificació 

de la maternitat que suposa una sobreprotecció dels fills. Per bé que les dades posen 

de manifest que aquesta estratègia de caire familiarista se sustenta sobre la base del 

model male breadwinner, ja que són bàsicament les dones les que treballen a temps 

parcial per la cura dels fills i filles. Contràriament, les preferències dels homes es deuen 

a altres raons. 

Pel que fa a la cura de persones adultes, sembla pertinent plantejar la hipòtesi que esdevé 

una responsabilitat assumida en aquells casos en què el projecte de vida es defineix 

segons el model male breadwinner, aspecte que explicaria perquè són més les dones 

de classe treballadora i de classe mitjana propietària les que redueixen la jornada per 

poder assumir aquesta responsabilitat. 

Pel que fa al volum de persones que treballa a temps parcial, s’observa que entre els 

homes el percentatge per classe social és força semblant entre les classes mitjanes i la 

classe treballadora, entorn del 30% de casos. En canvi, entre les dones es donen més 

casos de dones de classe treballadora (47%), seguit de les dones de classe mitjana as-

salariada (33,2%) i, finalment, les dones de classe mitjana propietària (14,1%).

Segons el nivell d’estudis, s’observa que la majoria de dones amb nivell d’estudis baix 

decideixen treballar a temps parcial per poder dedicar-se a les feines de la llar (Taula 

13). En canvi, a mesura que augmenta el nivell d’estudis augmenten els casos en què 

les dones no treballen a temps complet per poder estudiar, o bé per manca d’una ofer-

ta de la feina actual. El nivell d’estudis actua com a variable que sembla influir en el 

grau de disponibilitat de les dones pel temps de treball remunerat i el temps de treball 
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domèstic i familiar, de manera que hi ha més coincidència del projecte de vida amb 

la trajectòria laboral. En canvi, en el cas dels homes, aquesta influència no es dóna ja 

que l’heterogeneïtat no inclou la disponibilitat pel temps de treball domèstic i familiar. 

Tot i això, sembla possible parlar d’una tendència a partir de la qual a mesura que 

augmenta el nivell d’estudis dels homes, es dóna una percepció del temps més enllà 

de la disponibilitat absoluta pel mercat laboral. Aquesta tendència s’il·lustra amb els 

casos de treballadors que manifesten preferències per estudiar i no voler treballar a 

jornada completa, dada que és possible que respongui a una percepció del temps com 

a bé escàs i a un projecte de vida més enllà del mercat laboral. En aquest sentit, les 

dades d’homes i dones amb estudis universitaris posen de manifest un comportament 

Taula 12. 
Raó d'homes i dones per treballar a temps parcial, per classe social

No ha 
trobat feina 

jornada 
completa

Aquesta 
mateixa 

feina no li 
ofereix més 

hores

Estudis
Feines de 

la llar i 
cura

Malaltia o 
discapacitat

No vol

Considera que 
sí que treballa 

jornada 
completa

Altres

Dona classe 
mitjana 
propietària

5,0% 10,0% -- 40,0% 5,0% 12,5% 7,5% 20,0%

Home classe 
mitjana 
propietària

3,3% 20,0% 6,7% -- -- 26,7% 33,3% 10,0%

Dona classe 
mitjana 
assalariada

10,6% 26,6% 21,3% 24,5% -- 9,6% 1,1% 4,3%

Home classe 
mitjana 
assalariada

9,4% 28,1% 53,1% -- -- 6,3% -- 3,1%

Dona classe 
treballadora 

9,8% 18,8% 8,3% 43,6% -- 12,0% 1,5% 4,5%

Home classe 
treballadora

14,3% 17,9% 21,4% 7,1% 14,3% 10,7% 3,6% 10,7%

Dona altres -- 37,5% -- 50,0% -- 6,3% -- 6,3%

Homes altres -- -- 50,0% 33,3% -- -- -- 16,7%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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diferent entre gèneres, que pot respondre al fet de les majors dificultats amb què es 

troben les dones dins del mercat laboral en determinades categories professionals, 

i la major pressió i exigència a la qual es veuen sotmeses. Doncs bé, mentre que les 

dones busquen una ocupació a jornada completa a mesura que augmenta el nivell 

d’estudis, entre els homes es valora el temps, més enllà del mercat laboral, a mesura 

que augmenta el nivell d’estudis. 

Pel que fa a la perspectiva de la llar que ofereix l’estudi de C. Sánchez (cap. 5 d’aquest 

volum), les llars amb nivell d’estudis universitaris tenen el percentatge més alt (26,6%) 

de reducció de la jornada per la cura dels fills. En aquest sentit, s’apunten el factor salarial 

i la situació laboral com a raons explicatives, ja que aquest percentatge representa les 

persones que més s’ho poden permetre econòmicament i que gaudeixen d’una major 

flexibilitat qualitativa respecte al temps de treball remunerat. Tanmateix, s’observa que 

els valors de les llars sense estudis (23%) i de les llars amb estudis secundaris (24,7%) 

també són força alts. En canvi, en el cas de la reducció de la jornada per a la cura d’una 

persona gran o malalta són molt baixos entre les llars amb estudis universitaris (1,8%), 

a diferència de les llars amb un nivell d’estudis mixt (sense estudis, i primaris o secun-

daris) que tenen un percentatge que dobla el del conjunt de la població (11,7%). Però, 

cal tenir present que són principalment les dones les que decideixen reduir el temps de 

treball remunerat per a les tasques domèstiques i familiars o la cura de les persones. 

Les dades de les taules anteriors posen de manifest el manteniment, en bona mesura, del 

model male breadwinner, pel qual existeix un projecte de vida orientat a la disponibilitat 

absoluta per al mercat laboral i un projecte de vida orientat a la disponibilitat absoluta 

per a l’àmbit familiar. El primer seria el propi dels homes i el segon el de les dones. Però 

diversos estudis entorn de les diferències de gènere en el mercat laboral apunten que les 

responsabilitats domèstiques no són l’única raó per la qual les dones tenen unes taxes 

d’ocupació més baixes, ja que també cal tenir present les condicions del mercat laboral, 

com ara les desigualtats salarials o la discriminació de gènere (Fagan et al., 2001). Aquests 

aspectes són presents en la modulació de les estratègies de gestió temporal. 

En el cas que m’ocupa, s’observa que les dades en percentatges absoluts mostren una 

lleugera disminució en el volum de persones que treballen a temps parcial i el grau de 
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divergència entre gèneres respecte a les dades a l’Estat espanyol. Tot i així, s’observa 

que entre les dones es dóna una tendència força majoritària, tot i que depèn del cicle 

de vida i el nivell d’estudis, per la qual es prefereix treballar a temps parcial per poder 

disposar de temps per fer-se càrrec de les feines de la llar i cura. En canvi, entre els 

homes, aquesta és una raó inexistent que fa palès el manteniment del model male 

breadwinner i un projecte de vida paral·lel a la trajectòria laboral.

Val a dir que la importància del nivell d’estudis en l’opció de treballar a temps parcial fa 

pensar en el que es ve apuntant entorn de la relació del nivell cultural i la concepció del 

temps escàs. De manera que entre aquelles persones amb més nivell d’estudis sembla 

que es dóna la tendència a distanciar-se de la concepció del temps-mercaderia. Per 

bé que aquesta qüestió posa de manifest el temps escàs com a condicionador a l’hora 

Taula 13. 
Raó de tenir un treball a temps parcial, per nivell d’estudis i gènere

No ha 
trobat feina 

jornada 
completa

Aquesta 
mateixa 

feina no li 
ofereix més 

hores

Estudis
Feines de 

la llar i 
cura

Malaltia o 
discapacitat

No vol

Considera que 
sí que treballa 

jornada 
completa

Altres

Home sense 
estudis

-- 100,0% -- -- -- -- -- --

Dona sense 
estudis

2,6% 33,3% -- 48,7% 5,1% 7,7% -- 2,6%

Homes estudis 
primaris

18,2% 13,6% 9,1% 9,1% 9,1% 4,5% 18,2% 18,2%

Dona estudis 
primaris

14,3% 18,4% -- 45,9% -- 14,3% 1,0% 4,1%

Home estudis 
secundaris

9,8% 22,0% 34,1% 4,9% 0,0% 14,6% 7,3% 7,3%

Dona estudis 
secundaris

7,2% 18,1% 22,9% 30,1% 0,0% 9,6% 6,0% 3,6%

Home estudis 
universitaris

-- 22,6% 35,5% -- 6,5% 19,4% 16,1% --

Dona estudis 
universitaris

9,0% 23,9% 16,4% 23,9% -- 10,4% -- 16,4%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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de modular les estratègies de gestió temporal, caldria aprofundir entorn del projecte 

de vida que es manté en aquests casos. Doncs bé, es pot pensar que la satisfacció pro-

fessional permet el càlcul segons l’equació del temps escàs donat que les expectatives 

laborals ja estan cobertes. 

En qualsevol cas, l’anàlisi de les estratègies de gestió temporal a partir de les prefe-

rències de les persones respecte al temps de treball remunerat ha de tenir en compte 

el context de cada país, sobretot respecte al tipus de polítiques i al sistema econòmic. 

En aquest sentit, C. Fagan (2001) apunta que existeix un feedback entre la intervenció 

política i les preferències de les persones, a partir del qual es posa de relleu l’existència 

del model male breadwinner / limited part-time propi de l’Estat espanyol que influeix 

en les preferències entorn del temps de treball remunerat de les persones. 

Les desigualtats socials i el temps

La hipòtesi forta d’aquest treball planteja que, al darrere del ventall d’estratègies 

temporals, és possible dibuixar l’eix de les desigualtats socials de temps a partir del 

qual s’observa que no totes les persones tenen les mateixes possibilitats per gestionar 

el temps quotidià. Per tal de realitzar una primera aproximació a aquesta qüestió, 

analitzo les diferències en la pràctica temporal de la vida quotidiana segons els eixos 

de desigualtat descrits. Els estudis sobre l’ús social del temps posen de relleu que l’ús 

horari és un bon indicador per analitzar les desigualtats que hi ha entre les persones 

respecte de les estratègies de gestió temporal (Izquierdo, 1988; Álvaro Page, 1996). Si 

bé es tracta d’un indicador que informa de les diferències en la pràctica temporal, no 

recull informació de les diferències en la percepció que hi ha al darrere de cada pràctica. 

En aquest sentit, els estudis qualitatius sobre el temps posen de relleu la importància 

d’aprofundir en la subjectivitat que hi ha al darrere de cada activitat perquè sovint la 

pràctica no coincideix amb el significat. Per aquesta raó, i en funció de les possibilitats 

que ofereix el PaD, construeixo dos indicadors per abordar la qüestió plantejada: un 

indicador de caràcter objectiu amb relació al temps de treball domèstic i familiar, i 

un indicador que recull dades de percepció amb relació al caràcter voluntari o no de 

la situació d’inactivitat laboral.
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El primer indicador es fixa en la pregunta del PaD entorn del nombre d’hores per dia 

laborable que es dediquen a la realització de les tasques domèstiques i familiars. Es 

tracta d’una pregunta que aporta informació entorn de la duració del temps de treball 

domèstic i familiar, per bé que es limita a una anàlisi quantitativa on no es precisen les 

tasques que inclou aquesta activitat. Tanmateix, penso que la distribució horària pot 

portar pistes entorn del caràcter flexible o rígid del temps de treball domèstic i familiar 

en les estratègies temporals quotidianes. Tot i així, caldrà tenir present que es basa en una 

concepció del temps mesurable en funció de la lògica diacrònica de l’activitat laboral. 

El fet de centrar la qüestió en els dies laborables facilita l’anàlisi de la pràctica temporal 

donada la síntesi de les dimensions diària i diacrònica basades en una concepció del temps 

quantificable, lineal i homogènia. Per tant, es tracta d’una anàlisi que permet conèixer 

l’ús horari de les persones amb relació al treball domèstic i personal, però que no capta 

la responsabilitat ni la càrrega associada a aquesta activitat, ni la lògica sincrònica sobre 

la qual sovint es desenvolupa. És a dir, no permet reconèixer el significat i la percepció 

del treball domèstic i familiar, i ni si es realitza en combinació amb el treball remunerat 

en règim de doble presència. En qualsevol cas, l’objectiu d’aquest treball passa per una 

primera exploració orientada a la caracterització de l’eix de desigualtats de temps. I de 

cara a futures recerques, caldria superar els límits de l’anàlisi quantitativa a partir d’ins-

truments que facilitessin la captació d’aquestes dades qualitatives. 

Segons el cicle de vida, els valors més baixos de realització de treball domèstic i familiar 

amb relació a un dia laborable responen al conjunt de persones de 16 a 24 anys, on 

els valors dels homes es troben lleugerament per sobre del de les dones. En segon lloc, 

apareixen els homes del tram d’edat 50-64 anys en què un 22,2% no dedica cap hora al 

dia a la realització de les tasques domèstiques i familiars, es tracta del valor més elevat 

en aquest sentit. En canvi, les dones d’aquest mateix tram d’edat (50-64 anys) són les 

que més hores dediquen al dia a les tasques domèstiques i familiars. Aquestes dades 

il·lustren una clara diferència en l’ús i la distribució del temps de treball domèstic i 

familiar entre les persones d’aquesta generació amb el grau de divergència més elevat. 

En canvi, els valors del tram d’edat anterior (35-49 anys) tenen un menor grau de 

divergència entre homes i dones, amb els valors de realització de treball domèstic i 

familiar més alts entre els homes i una menor dedicació de les dones respecte al tram 

d’edat de 50 a 64 anys. 
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La tendència que indiquen aquestes xifres es correspon força amb la tendència que 

sorgeix de l’anàlisi de les dades de l’apartat anterior. En aquest sentit, sembla pertinent 

parlar de nou del factor generacional en funció del qual es detectaria un incipient canvi 

en l’ús i la distribució del temps de treball domèstic i familiar entre homes i dones. 

Aquest seria el cas del tram d’edat 35-49 anys considerada l’edat central adulta on 

s’acostumen a acumular les càrregues familiars fortes amb el treball remunerat, sobretot 

si es té present el retard en l’edat d’emancipació i maternitat propi dels darrers anys a 

la societat occidental contemporània. En canvi, en el grup d’edat 50-64 anys s’obser-

va un comportament en l’ús i la distribució del temps de treball domèstic i familiar 

característic del model temporal industrial basat en la divisió sexual del treball. 

L’homogeneïtat respecte a l’escassa dedicació al temps de treball domèstic i familiar entre 

les persones menors de 25 anys posa de manifest que els problemes per compaginar el 

temps quotidià entre aquest col·lectiu només afecten una minoria, tal i com s’intueix 

en l’apartat anterior. Aquesta homogeneïtat es trenca en el tram d’edat següent on més 

de la meitat dels homes de 25 a 34 anys dedica menys d’una hora al dia a la realització 

de les tasques domèstiques i familiars, a diferència de les dones que majoritàriament hi 

dedica més d’una hora al dia. El fet que a partir dels 25 anys sorgeixi la divergència entre 

gèneres posaria en dubte la hipòtesi del factor generacional per aquest tram d’edat. En 

aquest sentit, es podria pensar que es tracta d’un factor que afecta una generació molt 

concreta, els fills i filles de la dècada dels 60 del segle XX, educada en un clima marcat 

pel progressiu augment institucional de la igualtat entre homes i dones. Contràriament, 

les generacions més joves haurien crescut en un context que donaria per descomptada 

aquesta situació, la qual cosa podria esdevenir un efecte contrari i un retorn als valors 

marcats per les diferències de gènere que accentuen el valor tradicional d’allò femení 

i masculí. Val a dir, però, que semblen existir altres raons que explicarien l’aparició 

d’aquesta divergència com ara que les dones s’emancipen abans que els homes i, per 

tant, assumeixen les responsabilitats abans, o bé que a partir d’una certa edat col·laboren 

més les filles que els fills a casa. De fet, aquesta darrera qüestió es fa palesa en l’estudi de 

C. Sánchez (cap. 5 d’aquest volum) on s’observa que, segons l’opinió dels pares, fins als 

16 anys majoritàriament es considera que fills i filles col·laboren igual. Mentre que a les 

llars amb fills i filles majors de 16 anys es considera que les filles realitzen una mitjana 

de treball domèstic i familiar superior als fills.
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Altrament, sembla possible pensar que els homes no assumeixen part de les tasques 

domèstiques i familiars fins que no apareixen el que es coneix com les càrregues fa-

miliars rígides, cura dels fills o adults dependents. El cas és que diversos estudis han 

posat de relleu que les càrregues familiars en aquest sentit, i especialment la cura dels 

fills, tendeixen a homogeneïtzar el comportament d’ambdós gèneres.

Amb tot, s’observa que el tram d’edat 35-49 anys representa l’etapa del cicle de vida en 

què el temps de treball domèstic i familiar apareix de manera més rígida entre homes 

i dones, la qual cosa suposaria una dependència major d’aquestes persones a l’hora de 

gestionar el temps quotidià. En canvi, seria l’edat jove fins als 25 anys el moment del 

cicle de vida en què el temps de treball domèstic i familiar es manifestaria més flexible, 

facilitant una major autonomia de les persones pel disseny de les seves estratègies de 

gestió temporal. Contràriament, les dones de 50 a 64 anys serien les que viurien el 

temps de treball domèstic i familiar de manera més rígida, a diferència dels homes 

d’aquest grup d’edat per als quals suposaria un temps força flexible. Aquesta diver-

gència es donaria en el tram d’edat 25-34 anys en menor grau respecte a la duració i, 

per tant, rigidesa en el cas de les dones. En aquests casos caldria parlar de diferències 

amb relació al grau d’autonomia i dependència a l’hora de gestionar el temps quotidià 

donada una càrrega rígida de treball domèstic i familiar (Gràfic 2). 

Respecte a la relació entre la distribució del temps de treball domèstic i familiar i la 

classe social de les persones, s’observa que els valors més alts de dedicació es donen 

entre les persones de classe treballadora, tant pel que fa als homes com a les dones, tot 

i que entre els homes també es donen els valors més elevats de no realització de treball 

domèstic i familiar. En aquest sentit, caldria tenir presents les diferències respecte al 

volum de persones per cada categoria, ja que la classe treballadora és la que inclou el 

nombre total més elevat. Aquest aspecte explicaria, en bona part, l’existència d’una 

major diversitat dins d’aquesta categoria (Gràfic 3). 

D’altra banda, és probable que aquestes dades responguin a les diferències respecte 

al poder adquisitiu, de manera que la major capacitat econòmica de les persones de 

classe mitjana permetria contractar una persona per a la realització de les tasques 

domèstiques i familiars, a diferència de les persones de classe treballadora amb menor 
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Gràfic 2. 
Hores en dies laborables de treball domèstic, per cicle de vida i gènere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

capacitat econòmica. En aquest sentit és possible que els valors més baixos entre les 

classes mitjanes responguin, en bona mesura, al que es pot anomenar la mercantilització 

d’una part del treball domèstic i familiar, i la disminució del temps dedicat a aquestes 
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tasques. Val a dir, però, que algunes veus apunten que aquesta salarització del treball 

domèstic i familiar es dóna en determinades tasques de la llar com ara planxar, cuinar 

o netejar. En canvi, tot allò que fa referència a l’organització de la llar no s’acostumaria 

a delegar. En qualsevol cas, caldria aprofundir més en aquest aspecte per tal d’analitzar 

qui assumeix les tasques que no es mercantilitzen i que requereixen un determinat 

temps de treball domèstic i familiar, malgrat que no s’identifiqui com a tal. 

En aquest sentit, l’estudi de C. Sánchez (capítol 5 d'aquest volum) apunta que, malgrat 

que la majoria de llars catalanes no tenen assistència externa retribuïda per a la rea-

lització del treball domèstic i familiar (78,9%), 2 de cada 10 llars de Catalunya estan 

pagant alguna persona per a la realització d’aquestes tasques. Més concretament, la 

classe mitjana propietària es caracteritza per tenir assistència externa retribuïda per 

al treball domèstic, tant per a les tasques domèstiques (25,5%) com per a les tasques 

domèstiques i la cura de membres de la llar (33,1%). En canvi, pel cas de la classe 

treballadora, el 91,8% de llars no paguen ajut domèstic.

Tot i així, s’observen diferències entre la classe mitjana propietària, amb una major 

divergència entre gèneres, i la classe mitjana assalariada on coincideixen alguns valors 

entre homes i dones com ara la realització d’una a dues hores al dia de les tasques 

domèstiques i familiars (24%). Aquesta xifra semblaria il·lustrar el cas de les noves 

classes mitjanes urbanes, esmentat en l’apartat anterior (Torns et al., 2002), on els dos 

membres de la llar són presents en el mercat laboral i es dóna una major proximitat 

entre gèneres. En aquest sentit, s’observen diferències entre les dones en funció de la 

classe social, ja que les dones de classe mitjana propietària i les dones de classe tre-

balladora majoritàriament dediquen més de dues hores al dia a les tasques de la llar 

(més de tres les segones), a diferència de les dones de classe mitjana assalariada que hi 

dediquen majoritàriament menys de dues hores al dia. Aquestes dades indicarien una 

clara diferencia en l’ús i la distribució del temps de treball domèstic i familiar entre les 

dones en funció de la classe social. Aleshores, serien les dones de classe mitjana assala-

riada les que viurien aquest temps de manera més flexible, enfront de la rigidesa més 

pròpia de les dones de classe treballadora i classe mitjana propietària que assumirien 

una major càrrega davant la manca de distribució amb la seva parella o la resta de 

membres de la llar. Tot i que caldria aprofundir en la situació laboral d’aquestes dones, 
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sembla probable que la major presència de les dones de classe mitjana assalariada en 

el mercat laboral explicaria que aquestes dediquin menys temps al treball domèstic i 

familiar. Aquest fet suposaria una pèrdua de contundència del model male breadwin-

ner que es mantindria de forma més majoritària entre la classe mitjana propietària i 

la classe treballadora.

Gràfic 3. 
Hores en dies laborables de treball domèstic i familiar, per classe social i gè-
nere
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Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

La situació laboral actua com una variable que posa de relleu una major heterogeneïtat 

de les dones amb relació a la realització de les tasques domèstiques i familiars enfront 

de l’homogeneïtat del cas dels homes. De fet, es tracta d’un aspecte que se subratlla 

amb especial atenció en l’estudi de Torns et al. (2002) pel cas de la doble presència, on 

s’observa que l’heterogeneïtat és més acusada entre el gènere femení que el masculí, fet 

que atribueixen, en bona part, a la situació laboral tant pel que fa a les característiques 
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de l’ocupació (tipus de jornada i tipus de contracte) com per la seva absència (atur). Tot 

i així, s’observa que si bé en les diverses situacions laborals dels homes, a excepció dels 

que s’ocupen de les tasques de la llar que són una minoria poc representativa, majorità-

riament es dedica com a màxim menys d’una hora al dia, més de la meitat de les dones 

dedica més de dues hores al dia a les tasques domèstiques i familiars (Taula 14).

Més enllà dels valors esperats que indiquen que les dones joves que estudien són les 

que menys hores dediquen a les tasques de la llar i les dones que s’ocupen d’aquestes 

activitats són les que més hores hi dediquen, resulta interessant contrastar les dades 

entre gèneres pel cas de la jornada completa i el temps parcial. Doncs bé, mentre les 

treballadores a temps parcial dediquen més hores al dia a les tasques de la llar (la majoria 

més de dues hores al dia) que les treballadores a jornada completa (la majoria menys 

de dues hores al dia), en el cas dels homes es dóna la situació inversa. El 23,2% dels 

homes que té una feina a jornada completa dedica d’una a dues hores al dia al treball 

Taula 14. 
Hores en dies laborables de treball domèstic i familiar, per situació laboral de 
les dones

Cap
Menys d’1 
hora/dia

D’1 a 2 
hores/dia

De 2 a 3 
hores/dia

De 3 a 6 
hores/dia

Més de 6 
hores/dia

Jornada completa 5,8% 30,0% 25,9% 12,8% 21,8% 3,7%

Temps parcial 1,5% 25,8% 18,2% 11,6% 31,3% 11,6%

Treballa de forma 
variable

-- 20,7% 13,8% 13,8% 36,8% 14,9%

No treballa, busca 
primera feina

-- 66,7% -- -- 33,3% --

No treballa, busca feina -- 16,1% 11,5% 16,1% 32,2% 24,1%

S’ocupa de les tasques 
de la casa

-- 6,8% 9,6% 14,1% 32,2% 37,2%

Jubilada 1,9% 19,0% 17,4% 11,6% 31,0% 19,0%

Estudiant 13,4% 68,8% 15,2% 1,8% -- 0,9%

Invalidesa laboral 5,6% -- 11,1% 11,1% 61,1% 11,1%

Rendista -- 66,7% -- -- --% 33,3%

Altres situacions 
d’inactivitat

9,3% 18,5% 20,4% 18,5% 9,3% 24,1%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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domèstic i familiar, mentre que en el cas dels homes que treballa a temps parcial es 

redueix a un 6,1% (Taula 15). 

Taula 15. 
Hores en dies laborables de treball domèstic i familiar, per situació laboral dels 
homes

Cap
Menys d’1 
hora/dia

D’1 a 2 
hores/dia

De 2 a 3 
hores/dia

De 3 a 6 
hores/dia

Més de 6 
hores/dia

Jornada completa 18,9% 50,5% 23,2% 4,1% 3,1% 0,2%

Temps parcial 22,4% 59,2% 6,1% 4,1% 8,2% --

Treballa de forma 
variable

5,3% 57,9% 26,3% 5,3% 5,3% --

No treballa, busca 
primera feina

-- 100,0% -- -- -- --

No treballa, busca 
feina

13,0% 50,6% 19,5% 9,1% 7,8% --

S’ocupa de les 
tasques de la casa

-- -- 66,7% -- 33,3% --

Jubilat 22,1% 39,6% 19,1% 9,6% 7,4% 2,2%

Estudiant 9,5% 76,2% 11,9% -- 2,4% --

Invalidesa laboral 18,9% 32,4% 10,8% 18,9% 13,5% 5,4%

Altres situacions 
inactivitat

17,5% 57,5% 12,5% 2,5% 10,0% --

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

En canvi, el nivell d’estudis representa un factor que intervé directament en les hores 

dedicades al treball domèstic i familiar en ambdós gèneres a partir d’una tendència 

inversa (Taula 16). A mesura que augmenta el nivell d’estudis dels homes augmenta 

la seva dedicació diària al treball domèstic i familiar, a diferència de les dones entre 

les quals a mesura que augmenta el nivell d’estudis disminueix el nombre d’hores 

que aquestes dediquen a les tasques domèstiques i familiars. Per aquesta raó, sembla 

convincent que el nivell d’estudis representi un indicador de la percepció de la neces-

sitat de redistribuir el temps de treball domèstic i familiar entre gèneres qüestionant 

la divisió sexual del treball. De fet, diversos estudis posen de manifest el pes d’aquesta 

variable estructural amb relació al reconeixement del treball domèstic i familiar i la 
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seva distribució. Entre aquests, destaquen els resultats de l’Enquesta de la Regió Metro-

politana de Barcelona: condicions de vida i hàbits de la població (1990) o el citat estudi 

de Torns et al. (2002) en el qual destaca la importància del nivell d’estudis amb relació 

a l’heterogeneïtat de la doble presència, que és una de les variables utilitzades per a la 

identificació dels models de reconeixement de la doble presència. 

Taula 16. 
Hores en dies laborables de treball domèstic i familiar, per nivell d’estudis i 
gènere 

Cap
Menys d’1 
hora/dia

D’1 a 2 
hores/dia

De 2 a 3 
hores/dia

De 3 a 6 
hores/dia

Més de 6 
hores/dia

Home sense 
estudis

27,6% 40,3% 15,7% 6,5% 8,2% 1,70%

Dona sense 
estudis

2,5% 11,3% 13,8% 14,2% 33,8% 24,30%

Home estudis 
primaris

22,2% 46,1% 21,7% 4,0% 5,8% 0,20%

Dona estudis 
primaris

2,4% 17,8% 16,1% 14,3% 29,9% 19,60%

Home estudis 
secundaris

15,1% 54,2% 19,5% 6,8% 3,4% 0,90%

Dona estudis 
secundaris

6,1% 35,2% 18,8% 9,3% 20,2% 10,50%

Home estudis 
universitaris

8,7% 56,0% 26,5% 5,2% 2,9% 0,60%

Dona estudis 
universitaris

3,8% 33,6% 27,4% 11,3% 20,0% 3,80%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

A partir de les figures anteriors es posa de relleu l’existència d’una distribució desigual 

del temps de treball domèstic i familiar entre gèneres, a partir de la qual resulta con-

vincent la hipòtesi de la influència de la divisió sexual del treball en l’ús i la distribució 

dels temps de la vida quotidiana de les persones. Tanmateix, les dades apunten a una 

heterogeneïtat major en la realització del treball domèstic i familiar entre les dones que 

els homes, que posen de relleu diferències en l’ús i la distribució del temps de treball 

domèstic i familiar segons el cicle de vida, la classe social, la situació laboral o el nivell 
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d’estudis. És probable que aquestes dades responguin a dos factors: la incorporació 

massiva de les dones al mercat laboral i l’augment de la percepció de la necessitat de 

redistribuir el temps de treball domèstic i familiar. La presència en el mercat laboral 

sembla que representa el principal indicador a partir del qual explicar les diferències 

en el cas de les dones i posar de manifest el fenomen de la doble presència que condi-

ciona, bàsicament en les dones, l’ús i la distribució dels temps de la vida quotidiana. 

Així, les dones que tenen un treball remunerat, de classe mitjana assalariada i amb un 

nivell d’estudis alt són les que menys hores diàries dediquen a les tasques domèstiques 

i familiars. Per aquest col·lectiu, semblaria que el temps de treball domèstic i familiar 

respon a una estructura més flexible en comparació amb el col·lectiu de dones que es 

dediquen a les tasques de la llar, entre les quals la major duració del temps domèstic i 

familiar sembla que suposa una major rigidesa a l’hora de definir les seves estratègies 

de gestió temporal. Però, caldria tenir present que la distribució al llarg del dia del 

treball domèstic i familiar entre les dones ocupades és menys flexible, ja que s’ha de 

combinar amb el treball remunerat, i aquest aspecte suposaria una rigidesa major i, 

per tant, més dependència per gestionar el temps quotidià. En aquest sentit, s’observa 

que caldria aprofundir en aspectes com ara el contingut de les tasques, o bé el ritme i 

el moment en què es realitza el treball domèstic i familiar per tal de definir amb més 

precisió la rigidesa o flexibilitat del temps de treball domèstic i familiar. 

En qualsevol cas, més enllà de l’heterogeneïtat pròpia del gènere femení, el que es fa 

palès és la diferència entre gèneres respecte a la distribució horària del temps de treball 

domèstic i familiar, ja que en el cas dels homes representa majoritàriament un temps 

flexible que permet una autonomia major per a la gestió del temps quotidià. En aquest 

sentit, s’apunta que el canvi que ha suposat l’entrada o permanència de les dones a 

l’àmbit laboral no ha tingut la seva equivalència en l’entrada o presència dels homes 

en l’àmbit domèstic i familiar (Torns et al., 2002). Les dades referents al tram d’edat 

25-34 anys on es trenca l’homogeneïtzació entre gèneres pròpia del grup d’edat anterior 

posen en dubte el factor generacional que sembla reduir-se al tram d’edat 35-49 anys, 

que es correspon a l’etapa del cicle de vida on s’acostumen a acumular les càrregues 

familiars fortes amb el treball remunerat. Aquest aspecte, juntament amb el fet que 

sembla que a partir dels 16 anys les filles col·laboren més que els fills a casa, faria pensar 

en un retorn a les pautes de comportament més pròpies del model male breadwinner, a 
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excepció de les generacions filles de la dècada dels 60-70 del segle XX. En aquest sentit, 

és necessari aprofundir en aquesta qüestió ja que la major aproximació que es dóna 

entre el comportament d’homes i dones en el tram d’edat 35-49 anys podria respondre 

a un factor generacional o a un factor conjuntural del cicle de vida. 

Finalment, cal destacar el nivell d’estudis, com a variable que intervé en l’ús i percepció 

del temps per a la realització de les tasques domèstiques i familiars. S’observa que els 

homes amb un nivell d’estudis alt dediquen més hores a les tasques de la llar. En canvi, 

a mesura que augmenta el nivell d’estudis de les dones disminueix el temps de treball 

domèstic i familiar. Aleshores, des del punt de vista de les estratègies temporals, caldria 

afirmar que els homes amb un nivell d’estudis més alt viuen el temps de treball domèstic 

i familiar de manera més rígida, la qual cosa els suposa una dependència major per a 

la gestió del temps quotidià, a diferència dels homes amb un nivell d’estudis baix pels 

quals representaria un temps pràcticament inexistent i, per tant, totalment flexible. En 

canvi, en el cas de les dones es donaria la situació contrària, ja que per a les que tenen 

un nivell d’estudis més alt el temps domèstic i familiar esdevindria més flexible que 

per a les dones amb nivells d’estudis baix i sense consciència de la desigualtat horària 

que suposa assumir la responsabilitat de més càrrega total de treball.

El segon indicador construït per abordar la hipòtesi principal d’aquest treball de recerca 

es basa en la pregunta del PaD: “va deixar de treballar voluntàriament o involuntària-

ment?” De fet, es tracta d’una qüestió controvertida perquè la percepció de deixar de 

treballar com quelcom voluntari no implica forçosament una major capacitat a l’hora 

de gestionar el temps quotidià. La formulació de la pregunta és incorrecta, en el sentit 

que vincula a priori el caràcter voluntari amb un conjunt de motius, i l’involuntari 

amb un altres, sense tenir present la subjectivitat, experiència i nivell de consciència 

de les persones. Doncs bé, cal tenir present el paper que juguen els condicionants so-

cioculturals i, per tant, el grau de naturalització de l’ordre temporal establert. En el cas 

que m’ocupa, més enllà de fixar-me en el caràcter voluntari o involuntari de la decisió, 

m’interessa analitzar el conjunt de raons que s’exposen segons els eixos de desigualtats 

socials indicats. Per tant, en última instància, es tracta d’una aproximació objectiva 

en la mesura que les raons que s’exposen són empíricament objectivables, per bé que 

serà interessant tenir present la percepció personal vinculada a la decisió. 
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En qualsevol cas, considero oportú advertir que l’anàlisi no considera que les raons 

voluntàries es remetin a una major capacitat de gestió temporal. Un dels casos més 

exemplificadors en aquest sentit, és el de l’abandó voluntari del mercat laboral per 

part d’una dona en el moment de tenir un fill. És necessari aprofundir en el procés 

d’aculturació d’aquesta persona per tal de conèixer si es tracta d’una estratègia tempo-

ral completament voluntària o condicionada per la forta interiorització de les pautes 

socioculturals sobre les quals se sustenta el model male breadwinner.

Respecte a la població observada, un 17% de persones entre 16 i 64 anys no treballa, 

i d’aquestes un 35,4% són homes i un 64,6% són dones. Les raons més freqüents per 

les quals s’ha deixat de treballar són, per ordre, involuntàriament per malaltia o inca-

pacitat, voluntàriament per tenir un fill i voluntàriament per casament. La primera és 

més freqüent entre els homes, mentre que la segona i la tercera pràcticament només es 

dóna entre les dones. En aquest sentit, semblaria que els homes tenen menys capacitat 

de decisió respecte al temps de treball remunerat que les dones, però cal tenir present 

la influència cultural del model male breadwinner a l’hora d’extrapolar la capacitat de 

decisió entorn del temps de treball remunerat a la capacitat de gestió temporal de les 

persones. Doncs bé, en el cas de les dones l’abandó voluntari del mercat laboral per 

casament o cura dels fills es pot explicar per una forta interiorització de les responsa-

bilitats associades al paper de la dona en l’esmentat model.

 

La Taula 17 mostra la relació del cicle de vida amb les raons per deixar el treball remu-

nerat. Pel que fa als homes, s’observa que el 56,9% d’homes entre 16 i 24 anys deixen 

de treballar per estudiar. Però en el tram d’edat següent, si bé es mantenen els estudis 

com una de les raons més exposades, cal destacar el percentatge de casos que al·ludeixen 

a la malaltia com a raó involuntària. Aquestes dades avancen el que és la tendència 

majoritària, un 52,2% de casos, en el tram d’edat 35-49 anys. En canvi, a partir dels 50 

anys augmenten les causes de jubilació entre les quals s’observa un major percentatge 

de causes per jubilació involuntària. Aquestes dades posen de manifest l’augment de 

prejubilacions com un aspecte involuntari en la trajectòria de vida de molts homes 

de 50 a 64 anys. D’altra banda, és interessant destacar el percentatge d’homes de 35 a 

49 anys que decideix deixar el treball remunerat perquè no vol treballar més, un 8,7% 

de casos que destaca amb relació al baix valor dels altres trams d’edat. 
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En canvi, les dades pel cas de les dones (Taula 18) semblen posar de relleu unes estra-

tègies més homogènies, ja que excepte les dones de 16 a 24 anys que majoritàriament 

decideixen deixar de treballar per estudiar, a partir dels 25 anys moltes abandonen el 

mercat laboral en el moment de casar-se o tenir un fill. Tanmateix, sembla possible 

parlar d’un canvi generacional entre les dones que condicionen la seva trajectòria 

laboral al treball reproductiu, ja que el 37,3% de les dones de més de 50 anys apunten 

el casament com la raó principal, mentre que les dones dels trams d’edat 25-34 i 35-49 

anys representen respectivament un 5% i un 27,2%. El cas és que entre les generacions 

més joves, en bona mesura, es deixa de treballar en el moment de tenir un fill, concreta-

ment el 55% de les dones de 25 a 34 anys i el 32,3% de les dones de 35 a 49 anys, sense 

oblidar que les xifres fan referència exclusivament a aquelles dones que abandonen 

el mercat laboral. És possible que aquestes dades il·lustrin els canvis que suposa la 

incorporació massiva de les dones al mercat de treball. En concret, a l’Estat espanyol 

aquest fenomen té lloc a partir dels anys 80 del segle XX, de manera que les dones que 

avui tenen més de 50 anys no es veurien afectades per aquesta transformació. En canvi, 

el fet que moltes de les dones de les generacions més joves que abandonen el mercat 

Taula 17. 
Raó per deixar el treball remunerat, per el cicle de vida dels homes

Home 
16-24 anys

Home 
25-34 anys

Home 
35-49 anys

Home 
50-64 anys

Voluntàriament, volia deixar de treballar 3,9% 3,2% 8,7% 3,9%

Voluntàriament, va tenir un fill -- 6,5% -- --

Voluntàriament, jubilació anticipada -- -- -- 16,5%

Voluntàriament, edat jubilació -- 6,5% 8,7% 5,5%

Voluntàriament, no feina -- -- -- 1,6%

Voluntàriament, estudis 56,9% 32,3% -- --

Involuntàriament, jubilació -- -- -- 5,5%

Involuntàriament, acomiadament 7,8% 6,5% 26,1% 15,7%

Involuntàriament, prejubilació -- -- -- 14,2%

Involuntàriament, fi de contracte 2,0% 9,7% 4,3% --

Involuntàriament, malaltia 5,9% 29,0% 52,2% 37,0%

No sap 23,5% 6,5% -- --

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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laboral ho fan majoritàriament quan tenen un fill, podria respondre a l’augment de 

la participació femenina en el mercat laboral i la disminució dels casos d’abandó en 

el moment de casar-se. Aquesta hipòtesi es podria lligar a la reificació de la maternitat 

que apunten diversos estudis des de la sociologia de la família.

Taula 18. 
Raó per deixar el treball remunerat segons el cicle de vida de les dones 

Dona 
16-24 anys

Dona
 25-34 anys

Dona 
35-49 anys

Dona 
50-64 anys

Voluntàriament, volia deixar de treballar -- 6,7% 12,1% 9,1%

Voluntàriament, casament -- 5,0% 17,2% 37,3%

Voluntàriament, va tenir un fill 11,1% 55,0% 32,3% 11,4%

Voluntàriament, jubilació anticipada -- -- -- 2,7%

Voluntàriament, edat jubilació 2,2% -- -- 1,4%

Voluntàriament, no feina -- -- 3,0% 2,7%

Voluntàriament, estudis 48,9% 1,7% -- 0,9%

Involuntàriament, jubilació -- -- -- 0,9%

Involuntàriament, acomiadament -- 10,0% 13,1% 6,4%

Involuntàriament, prejubilació -- -- -- 2,7%

Involuntàriament, fi de contracte 2,2% 10,0% 4,0% 0,9%

Involuntàriament, malaltia 4,4% 5,0% 15,2% 20,5%

No sap 31,1% 6,7% 3,0% 3,2%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Per tant, sembla que el cicle de vida actua com una variable que influencia la trajectòria 

laboral de les persones i la seva capacitat de decisió respecte al temps de treball remu-

nerat. Si bé en el tram d’edat 16-24 anys els estudis són la raó principal per abandonar 

el treball remunerat en ambdós gèneres, a partir dels 25 anys es dóna una diferència 

entre homes i dones. En aquest sentit, es pot parlar d’una tendència principal entre les 

estratègies de les dones que majoritàriament decideixen abandonar el mercat de treball 

en el moment de casar-se o tenir un fill, i una pluralitat d’estratègies secundàries més 

freqüents en aquelles edats no considerades les centrals respecte a les responsabilitats 

reproductives. En canvi, en el cas dels homes s’observa que entre les generacions més 

joves els estudis són la raó principal, però a mesura que augmenta l’edat ho és la malal-

tia. De manera que entre els homes joves sembla possible parlar d’una major capacitat 
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de decisió respecte al temps de treball remunerat en comparació amb els homes més 

grans. Tanmateix, en cap cas s’observa que les responsabilitats domèstiques i familiars 

siguin una causa per abandonar el mercat laboral. 

Aquestes dades posen de manifest la major disponibilitat per al mercat laboral dels 

homes respecte de les dones, marcada pel model male breadwinner basat en la divisió 

sexual del treball i l’equació temps-diner. Així, sembla possible afirmar que el projecte 

de vida de la majoria dels homes gira entorn del mercat laboral, de manera que la no 

presència en edat laboral probablement respon a causes involuntàries. Contràriament, 

el projecte de vida de les dones marcat pel model male breadwinner suposa una dispo-

nibilitat absoluta pel temps de treball domèstic i familiar. En aquest sentit, les dades 

semblen mostrar un manteniment del pes d’aquest model ja que majoritàriament les 

dones abandonen el mercat laboral donades les responsabilitats domèstiques i familiars, 

tot i que la pluralitat d’estratègies secundàries fa pensar en una pèrdua progressiva de 

pes d’aquesta estricta divisió. 

Com apunto en epígrafs anteriors, malgrat que les xifres exposades indicarien una 

major capacitat de decisió respecte al temps de treball remunerat de les dones respecte 

als homes, ja que el casament i el fet de tenir un fill apareixen com a raons voluntàries 

per abandonar el mercat laboral, caldria aprofundir més en aquest fenomen per tal 

d’analitzar la capacitat de percepció i el significat atribuït al temps de treball remunerat. 

Doncs bé, la interiorització del model male breadwinner pot actuar com un obstacle 

cultural a l’hora de decidir sobre el temps de treball remunerat i el temps de treball 

domèstic i familiar. En aquest sentit, algunes propostes empíriques posen de relleu la 

necessitat de diferenciar aquelles dones que abandonen el mercat laboral perquè la 

centralitat del temps de treball domèstic i familiar representa per elles una finalitat en 

si mateixa, d’aquelles dones la disponibilitat absoluta de les quals per la família és fruit 

d’una estratègia instrumental (F. Miguélez et al., 1998). El que es proposa en definitiva 

és l’anàlisi de la centralitat del temps de treball remunerat i domèstic i familiar en 

funció de l’eix finalitat/mitjà. 

Finalment, sembla possible parlar d’un augment del valor del temps més enllà del 

mercat laboral, i per tant l’equació temps-diner, entre aquelles persones de 35 a 49 anys 
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que decideixen abandonar el mercat laboral perquè volen deixar de treballar justament 

en el tram d’edat central on coincideix la càrrega de treball reproductiu i la càrrega de 

treball productiu. Doncs bé, es pot fer la hipòtesi que aquelles persones en una situació 

de doble càrrega de treball (doble presència) perceben el valor del temps més enllà del 

valor monetari. Com apunto en apartats anteriors, es tracta de l’etapa de la vida en què 

es dóna una major aproximació en el comportament d’homes i dones. Tanmateix, cal 

aprofundir en aquesta qüestió per tal d’analitzar si respon a una situació estructural 

o conjuntural o bé a un factor d’edat o generacional. Des de la perspectiva del factor 

d’edat, sembla possible plantejar la hipòtesi que en l’etapa de la vida on s’acumulen 

les responsabilitats reproductives i productives és més probable que el valor del temps 

es deslligui de la percepció estrictament material, sobretot donada la manca de temps 

fruit de la doble o triple càrrega de treball. En canvi, des de la perspectiva del factor 

generacional, semblaria possible plantejar la hipòtesi que aquelles generacions que 

han crescut amb les transformacions socials de les darreres dècades perceben amb 

més facilitat el valor del temps més enllà de l’equació temps-diner pròpia del model 

temporal industrial. D’altra banda, sembla força evident que entre aquelles generacions 

més joves, del tram d’edat 16-24 anys, pràcticament no existeixen casos en què es deixa 

de treballar perquè no es vol treballar més, ja que representa l’inici de l’edat laboral. 

En qualsevol cas, es fa palès que caldrà aprofundir en aquesta qüestió.

Respecte a la variable classe social (Taula 19) s’observa que els homes de classe mit-

jana propietària són els que tenen una major capacitat de decisió respecte al temps 

de treball remunerat, ja que abandonen el mercat laboral per jubilar-se en un 53,1% 

dels casos. Entre els homes de classe mitjana assalariada, la jubilació també apareix 

com la raó més comuna a l’hora de deixar de treballar, tot i que cal destacar que el 

percentatge es distribueix entre l’edat de jubilació (34,3%), la jubilació anticipada 

(13,7%) i la prejubilació involuntària (11,8%). Mentre que els valors més alts de raons 

involuntàries es donen entre els homes de classe treballadora, amb un 24,8% de casos 

per malaltia o discapacitat, el 13,3% per prejubilació i l’11,5% per acomiadament. 

Així, aquestes dades permeten exposar la hipòtesi que els homes de classe mitjana, 

sobretot els propietaris, tenen una capacitat de decisió major respecte del temps de 

treball remunerat que els homes de classe treballadora, la trajectòria laboral dels quals 

està més subjecta a causes involuntàries. Val a dir però, que novament cal tenir present 
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la situació material d’existència amb relació a la categoria econòmica, molt vinculada 

a les estratègies de gestió temporal. 

Taula 19. 
Raó per deixar el treball remunerat, per classe social dels homes

Classe
mitjana propietària

Classe
mitjana assalariada

Classe
treballadora

Altres 

Voluntàriament, volia deixar de treballar 6,3% 3,9% 2,1% --

Voluntàriament, va tenir un fill -- -- 0,7% --

Voluntàriament, jubilació anticipada 7,3% 13,7% 12,2% --

Voluntàriament, edat jubilació 53,1% 34,3% 18,2% --

Voluntàriament, estudis -- 2,9% 5,2% 12,5%

Involuntàriament, jubilació 15,6% 14,7% 9,8% --

Involuntàriament, acomiadament 3,1% 7,8% 11,5% 25,0%

Involuntàriament, prejubilació -- 11,8% 13,3% --

Involuntàriament, fi de contracte -- 2,9% 1,4% --

Involuntàriament, malaltia 13,5% 7,8% 24,8% 12,5%

No sap 1,0% -- 0,7% 50,0%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Pel que fa a les dones (Taula 20), s’observa que el casament marca especialment la tra-

jectòria laboral de les dones de classe mitjana assalariada (30,3%) i de classe treballadora 

(24,8%). En canvi, sembla que les dones de classe mitjana propietària es mostren més 

condicionades pel mercat laboral, de manera que entre elles es donen els valors més 

alts per jubilació, tant voluntària com involuntària. Tanmateix, cal tenir present les 

diferències en el volum de població implicada en cada cas, ja que el 69,5% de dones 

que abandonen el mercat laboral són de classe treballadora, el 15,2% de classe mitjana 

assalariada i el 7,2% de classe mitjana propietària. Aquestes dades poden respondre a 

la baixa participació en el mercat laboral de les dones de classe mitjana propietària a 

diferència de les dones de classe mitjana assalariada que s’incorporen, en bona part, 

al mercat laboral a partir de la dècada dels 80. D’altra banda, caldria tenir present 

la capacitat de percepció i el significat atribuït al temps de treball remunerat per tal 

d’aprofundir en l’anàlisi de la capacitat de decisió. El cas és que ambdós aspectes per-

meten matisar la primera lectura de les dades exposades, on sembla que les dones de 
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classe mitjana assalariada i de classe treballadora tenen més capacitat de decisió sobre 

el temps de treball remunerat. 

Taula 20. 
Raó per deixar el treball remunerat, per classe social de les dones 

Classe
mitjana propietària

Classe 
mitjana assalariada

Classe 
treballadora 

Altres

Voluntàriament, volia deixar de treballar 13,4% 5,6% 5,5% 2,6%

Voluntàriament, casament 9,0% 30,3% 24,8% 28,9%

Voluntàriament, va tenir un fill 13,4% 15,7% 15,5% 13,2%

Voluntàriament, jubilació anticipada 7,5% 1,1% 4,5% --

Voluntàriament, edat jubilació 17,9% 6,7% 7,3% 2,6%

Voluntàriament, no feina 3,0% 1,1% 1,4% --

Voluntàriament, estudis -- 5,6% 0,4% 11,8%

Involuntàriament, jubilació 14,9% 5,6% 3,3% 7,9%

Involuntàriament, acomiadament 0,0% 10,1% 9,4% --

Involuntàriament, prejubilació -- 3,4% 3,7% --

Involuntàriament, fi de contracte -- 3,4% 2,9% --

Involuntàriament, malaltia 17,9% 11,2% 18,7% 6,6%

No sap 3,0% 0,0% 2,6% 26,3%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Si es comparen les dades per gènere, s’observa un comportament més proper entre 

homes i dones de classe treballadora amb un alt percentatge de casos de jubilació 

involuntària i malaltia o discapacitat. En canvi, en el cas de les classes mitjanes, si bé 

aquestes raons són freqüents entre les dones, no ho són tant pel cas dels homes, que 

majoritàriament abandonen el mercat laboral per jubilació voluntària. De manera 

que aquestes dades posarien de manifest la segmentació del mercat laboral en funció 

de les qualificacions i la segregació de gènere, fent palesa la divisió social i sexual del 

mercat laboral. 

Finalment, la qüestió de l’abandó del mercat laboral per malaltia o discapacitat sembla 

que mereix un tractament específic. L’existència de desigualtats en la salut produïda 

per factors socials ha estat àmpliament descrita en la literatura científica al llarg de 



410 Estructura social i desigualtats a Catalunya. Volum I La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats 411

les dues darreres dècades.6 Hi ha una evidència clara que la gent de classe més desa-

favorida presenta un nivell de salut pitjor que la població més benestant (C. Borrell, 

J. Benach, 2002). En el cas que m’ocupa, es podria parlar d’un efecte indirecte de la 

capacitat econòmica en la gestió del temps fruit de les desigualtats de salut. En aquest 

cas, la capacitat adquisitiva de les persones no representaria un indicador directe de 

la capacitat de decisió del temps de treball remunerat, sinó que faria palesa la relació 

entre la classe social i el temps de vida. 

L’estudi de C. Borrell i J. Benach (2002) apunta que les classes socials menys afavorides 

presenten un estat de salut pitjor i més trastorns crònics. En aquest sentit parlen de 

les desigualtats de classe en l’estat de salut que augmenten amb l’edat. Posen de relleu 

que per al grup de majors de 64 anys un 35% dels homes de classes menys benestants 

declaren una salut percebuda com a regular o dolenta, mentre que entre els homes de 

classe mitjana aquest percentatge és de 45%. Amb tot, apunten que la població treba-

lladora de classes socials menys afavorida té unes condicions contractuals pitjors, està 

més exposada als riscos laborals clàssics, als riscos psicosocials i té més risc de patir 

accidents laborals. Aquests aspectes explicarien perquè la capacitat de decisió respecte 

al temps de treball remunerat dels homes de classe treballadora és menor, a més de 

condicionar el seu temps de vida i la capacitat de gestió temporal. 

D’altra banda, també es parla de les desigualtats en salut segons el gènere, on cal tenir 

en compte l’impacte que tenen les diferències en el treball laboral i domèstic que les 

dones i els homes realitzen (C. Borrell, J. Benach, 2002). Donat que les responsabilitats 

familiars són assumides majoritàriament per les dones, entre les quals les de classes més 

desfavorides hi dediquen més temps, s’apunta que la sobrecàrrega resultant d’aquesta 

dedicació amb la de la feina remunerada s’associa a un estat de salut pitjor. Tanmateix, 

.......................................................................................................................................................................
6. A l’Estat espanyol l’estudi de les desigualtats socials en la salut s’inicia a partir dels anys 80, es desenvolupa 

progressivament a principis dels anys 90 i creix marcadament des de la meitat d’aquella dècada. És l’any 

1996 quan es publica el primer informe global sobre desigualtats en salut a Espanya amb conclusions i 

recomanacions específiques per reduir les desigualtats, i als darrers anys diversos grups d’investigadors 

han documentat progressivament l’existència de desigualtats en salut (C. Borrell i J. Benach (coords.), 

2002).
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d’uns anys ençà s’ha iniciat una línia de recerca orientada a explorar l’efecte del gènere 

en la percepció individual de l’estat de salut. Aquest és el cas de L’Enquesta de salut de 

Barcelona 2000 (Artazcoz et al., 2003) que mira d’entendre la paradoxa de la major 

longevitat de les dones i el millor estat de salut dels homes. 

En qualsevol cas, l’estudi de C. Borrell i J. Benach (2002) mostra com entre la població 

treballadora casada o que viu en parella les exigències familiars no s’associen a l’estat 

de salut dels homes i de les dones de classes més benestants. Mentre que en el cas de 

les treballadores manuals es relacionen amb el mal estat de salut percebut, la limitació 

crònica de l’activitat, el patiment d’algun trastorn crònic, a més de suposar menys 

exercici físic en el temps de lleure i menys hores de son. De manera que les desigualtats 

en salut segons el gènere i la classe social jugarien un paper important en la definició 

de les desigualtats socials de temps. 

Val a dir però, que en el cas que m’ocupa s’observa que la malaltia o la discapacitat 

és una raó freqüent d’abandó del mercat laboral sobretot per a les persones de classe 

treballadora (18,7%) i les de classe mitjana propietària (17,9%). Tot i que aquestes 

dades semblen contradictòries amb les reflexions exposades fins aquí, cal tenir present 

les diferències en el volum de població implicada i el major grau de divergència en 

el comportament d’homes i dones de classe treballadora i classe mitjana propietària. 

En aquest sentit, sembla possible pensar que les dones de classe mitjana propietària 

assumeixen una càrrega de treball domèstic i familiar major que les dones de classe 

mitjana assalariada, fet que en alguns casos podria condicionar l’estat de salut i expli-

caria perquè la malaltia és una causa més freqüent entre les primeres. 

Segons el nivell d’estudis s’observa que les estratègies dels homes (Taula 21) són més 

homogènies que les de les dones, entre les quals es dóna una divergència més gran, tot 

i que s’observa una tendència segons la qual els valors més alts de causes voluntàries 

es donen entre aquelles persones amb més nivell d’estudis. Entre els homes amb més 

nivell d’estudis, es dóna un comportament diferent respecte als que tenen estudis 

secundaris i els que tenen estudis universitaris. Els homes amb estudis secundaris 

opten, majoritàriament, per deixar de treballar per estudiar (28,1%), en canvi, entre 

els homes amb estudis universitaris hi ha més casos d’abandó del mercat laboral en 
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l’edat de la jubilació (34%) o simplement perquè es vol deixar de treballar (14%). Els 

valors més alts de causes involuntàries es dóna entre els homes sense estudis entre els 

quals destaca l’alt percentatge de casos d’homes sense estudis que abandonen el mercat 

de treball per malaltia o discapacitat (25%).

Com ja he comentat, en el cas de les dones (Taula 22) augmenten les diferències segons 

el nivell d’estudis, sobretot respecte a la decisió d’abandonar el mercat laboral en el 

moment de casar-se o tenir un fill. Així, les dones amb un nivell més baix d’estudis 

són les que més decideixen abandonar el mercat laboral en el moment de casar-se. 

I a mesura que augmenta el nivell d’estudis, disminueix el percentatge de casos per 

casament i augmenta el percentatge de casos que atura la trajectòria laboral en el mo-

ment de tenir un fill. En aquest sentit, sembla possible parlar en termes de parèntesi 

de la trajectòria laboral en el moment de tenir un fill, a diferència de l’abandó del 

mercat laboral per casament que sembla respondre a una decisió definitiva marcada 

per un projecte de vida orientat al treball domèstic i familiar. Aquest aspecte, de nou, 

posa de manifest la necessitat d’un tractament més específic respecte a la percepció i 

consciència individual al voltant de la responsabilitat del temps de treball remunerat 

i el temps de treball domèstic i familiar, per tal d’identificar si l’abandó del mercat 

laboral per casament resta condicionat per l’imaginari cultural. D’altra banda, aquesta 

aproximació també permetria analitzar si l’abandó del mercat laboral en el moment 

de tenir un fill es deu a una decisió temporal, en la mesura que existeix la voluntat 

de reincorporar-se una vegada la criatura sigui més gran, o bé es tracta d’una decisió 

definitiva. En aquest sentit, també caldria tenir present que el significat actual no 

garanteix un canvi d’opinió a la llarga. 

Respecte a les dones amb més nivell d’estudis, s’observa que abandonen el mercat labo-

ral per estudiar un 18,1% les dones amb estudis secundaris i un 24,1% les dones amb 

estudis universitaris (Taula 22). Aquesta opció sembla inserir-se dins d’un projecte de 

vida centrat en una major disponibilitat pel temps de treball remunerat i la disminució 

del temps de treball domèstic i familiar. En canvi, i a diferència del cas dels homes, 

són les dones amb estudis secundaris les que més decideixen deixar la feina perquè no 

volen treballar més (12,8%), dades que possiblement responen a l’imaginari cultural 

propi del model male breadwinner. Finalment, igual que els homes, les dones sense 
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estudis representen els valors més alts d’abandó del mercat laboral involuntàriament 

a causa de la malaltia o discapacitat (22,4%). 

El nivell d’estudis sembla actuar com una variable que condiciona la capacitat de 

decisió del temps de treball remunerat i, per tant, l’estratègia de gestió temporal i el 

projecte de vida de les persones especificant les diferències segons el cicle de vida i 

la classe social. D’una banda, a mesura que augmenta el nivell d’estudis augmenten 

els valors dels casos d’abandó del mercat laboral per causes voluntàries. De l’altra, 

sembla possible parlar de diferències entre les dones en funció del nivell d’estudis, 

ja que aquelles dones amb un nivell d’estudis més alt valoren un projecte de vida 

entorn del mercat laboral, mentre que les dones amb un nivell d’estudis més baix 

semblen no estar condicionades per la trajectòria laboral sinó per les responsabilitats 

domèstiques i familiars. Tanmateix, s’observa que entre les persones amb més nivell 

d’estudis es dóna una diferència entre els homes i les dones, perquè els homes amb 

estudis secundaris tenen un comportament més similar al de les dones amb estudis 

universitaris. Concretament, es tracta dels col·lectius que abandonen amb més fre-

qüència el mercat laboral per estudiar, i en el cas de les dones ho fan en menor mesura 

per causes domèstiques i familiars. Aquest aspecte sembla respondre a la tendència 

entre les dones amb nivell d’estudis més alt a un projecte de vida cada vegada més 

centrat en la carrera professional i menys disponibilitat absoluta pel temps de treball 

reproductiu. D’altra banda, els homes amb un nivell d’estudis mig-alt sembla que són 

els que més reconeixen el temps de treball domèstic i familiar. Entre aquests sembla 

possible plantejar la hipòtesi que els que tenen estudis universitaris entenen com a 

prioritat la carrera professional per davant de les responsabilitats familiars, a diferència 

dels homes amb estudis secundaris.

Les dades que recullen les figures anteriors posen de manifest l’existència de diferències 

en les estratègies temporals, segons la percepció i consciència de les responsabilitats 

laborals i domèstiques i familiars. Si bé es fa palès que es tracta d’una qüestió que 

mereix un tractament més específic per tal de considerar la capacitat de percepció i el 

significat atribuït al temps de treball remunerat i al temps de treball domèstic i familiar, 

s’observen alguns aspectes significatius. 
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Taula 21. 
Raó per deixar el treball remunerat, per nivell d’estudis dels homes 

Sense
estudis

Estudis
primaris

Estudis 
secundaris

Estudis 
universitaris

Voluntàriament, volia deixar de treballar 0,8% 3,9% 2,6% 14,0%

Voluntàriament, va tenir un fill -- -- -- 4,0%

Voluntàriament, jubilació anticipada 11,1% 13,7% 8,8% 6,0%

Voluntàriament, edat jubilació 26,2% 28,8% 21,9% 34,0%

Voluntàriament, no feina 2,0% -- -- --

Voluntàriament, estudis 2,0% 28,1% 6,0%

Involuntàriament, jubilació 14,7% 10,2% 6,1% 18,0%

Involuntàriament, acomiadament 8,3% 12,2% 6,1% 4,0%

Involuntàriament, prejubilació 9,1% 11,2% 6,1% 4,0%

Involuntàriament, fi de contracte 0,8% 2,9% 0,9% --

Involuntàriament, malaltia 25,0% 13,7% 8,8% 10,0%

No sap 2,0% 1,5% 10,5% --

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.

Taula 22. 
Raó per deixar el treball remunerat, per nivell d’estudis de les dones 

Sense estudis
Estudis 

primaris
Estudis 

secundaris
Estudis 

universitaris

Voluntàriament, volia deixar de treballar 4,2% 6,7% 12,8% 6,9%

Voluntàriament, casament 24,9% 28,0% 5,3% 13,8%

Voluntàriament, va tenir un fill 8,0% 17,7% 21,3% 13,8%

Voluntàriament, jubilació anticipada 3,5% 5,2% 1,1% --

Voluntàriament, edat jubilació 10,2% 8,8% 3,2% 10,3%

Voluntàriament, no feina 0,7% 1,8% 3,2% 3,4%

Voluntàriament, estudis 0,6% 18,1% 24,1%

Involuntàriament, jubilació 5,2% 5,5% 5,3% 3,4%

Involuntàriament, acomiadament 7,0% 8,8% 1,1% 6,9%

Involuntàriament, prejubilació 4,0% 1,8% -- --

Involuntàriament, fi de contracte 1,2% 2,1% 5,3% 3,4%

Involuntàriament, malaltia 22,4% 8,5% 10,6% 6,9%

No sap 8,7% 4,3% 12,8% 6,9%

Font: Elaboració pròpia amb dades del PaD. Primera onada: 2001-2002.
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Sembla possible parlar de dos projectes de vida diferents que condicionen la capacitat 

de gestió temporal de les persones. De fet, es tracta d’una qüestió que es posa de re-

lleu en altres estudis, entre els quals destaco la recerca elaborada pel QUIT (DGICYT 

SEC98-0570), en el qual es proposa una classificació de models de vida quotidiana en 

funció del temps central en la vida de la persona (Miguélez i Torns, 1998). En el cas 

que m’ocupa, penso que és possible plantejar l’existència de dos projectes de vida que 

influencien les estratègies temporals i, per tant, la capacitat de gestió temporal de les 

persones, en funció de la disponibilitat i accessibilitat pel temps de treball remunerat i 

el temps de treball domèstic i familiar. El primer cas correspondria al projecte de vida 

caracteritzat per la centralitat del temps de treball remunerat que suposa una dispo-

nibilitat absoluta per al mercat laboral, així com el fet que la persona esdevé totalment 

accessible per a les responsabilitats que es poden despendre d’aquesta centralitat. En 

canvi, el segon cas respondria al projecte de vida on el temps de treball domèstic i 

familiar esdevé central, la qual cosa implica la disponibilitat absoluta en detriment 

d’altres temps, i el fet que la persona esdevé accessible per a tots els membres de la 

família i les diverses responsabilitats domèstiques. 

Amb relació al model male breadwinner, s’observa que el primer model és el que tra-

dicionalment han seguit els homes, mentre que el segon bàsicament respon al cas de 

les dones. Però, a partir de les dades analitzades, sembla possible plantejar la hipòtesi 

d’una lleugera pèrdua de pes d’aquesta estricta divisió sexual del treball que es manifesta 

amb un ventall d’estratègies temporals a cavall entre els dos models extrems definits. 

Tanmateix, les dades analitzades posarien de relleu l’existència de la doble presència 

entre bona part d’aquest ventall d’estratègies temporals. Aquest aspecte ha estat ana-

litzat en altres treballs que apunten l’heterogeneïtat de la doble presència (Torns et 

al., 2002). En aquest sentit, també cal fer referència a un estudi anterior que apunta 

l’existència de models en transició entre la centralitat del temps de treball remunerat 

o la centralitat del temps de treball domèstic i familiar en la vida quotidiana de les 

persones (Miguélez i Torns, 1998).

Més enllà de les raons voluntàries o involuntàries que porten a les persones a abando-

nar el mercat laboral, sembla que la variable nivell d’estudis actua com un indicador 

de les diferències entorn de la percepció i el significat del temps quotidià amb relació 
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a les responsabilitats i expectatives individuals. Aquest aspecte es dóna sobretot en 

el cas de les dones, mentre que entre els homes s’observa una major influència de 

la variable classe social respecte a la capacitat de decisió entorn del temps de treball 

remunerat. De fet, es tracta d’una qüestió prou significativa que sembla respondre al 

manteniment del model male breadwinner, ja que l’home es manté com el portador 

de diners a casa de manera que a menor poder adquisitiu més dependència del mercat 

laboral. Contràriament, la presència de la dona al mercat laboral s’entendria com un 

complement a l’economia domèstica, per aquesta raó la capacitat de decisió respecte al 

temps de treball remunerat estaria més condicionada per aspectes socioculturals que 

no pas per aspectes materials. Per bé que caldrà aprofundir en aquest sentit a partir 

de l’ús de tècniques qualitatives que permetin una major aproximació a l’imaginari 

social que condiciona l’estratègia de gestió temporal. 

Finalment, cal destacar el que pot ser una tendència creixent entre les persones amb 

nivell d’estudis alt i de classe mitjana, ja que destaquen els percentatges de persones 

que deixen el mercat laboral perquè volen deixar de treballar. En aquest sentit, es pot 

relacionar aquesta tendència amb un sentit del valor del temps major més enllà del 

mercat laboral. Tot i que caldria precisar que en el cas de les dones es tractaria d’un 

aspecte més comú entre les que tenen estudis secundaris que entre les que tenen 

estudis universitaris. Per aquestes darreres, la disponibilitat i accessibilitat del temps 

de treball remunerat sembla ser més forta, i aquest aspecte es pot vincular amb una 

major importància de la trajectòria professional en el projecte vital. 

Aproximació tipològica a les estratègies de gestió del temps 
quotidià

Amb l’objectiu de sintetitzar els resultats obtinguts en l’anàlisi exposat elaboro, ad hoc, 

una aproximació tipològica de les estratègies de gestió del temps quotidià en el context 

català. Es tracta d’una primera classificació a títol orientatiu que busca obtenir una 

visió panoràmica entorn de les estratègies de gestió temporal. Per tant, no respon a una 

tipologia exhaustiva. A més, caldria complementar-la a partir de dades que facilitessin 

una millor captació de la manera en què les persones construeixen i donen sentit a les 
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estratègies temporals quotidianes. És a dir, les motivacions, actituds i imaginaris que 

guien la gestió del temps quotidià. 

Model 1: disponibilitat i accessibilitat absoluta del temps de treball 
domèstic i familiar 

Aquest model es caracteritza per una disponibilitat absoluta del temps de treball do-

mèstic i familiar de manera que la persona esdevé accessible per a tots els membres 

de la llar i les responsabilitats domèstiques. Des de la pràctica temporal el temps de 

treball domèstic i familiar esdevindria un temps rígid, ja que seria un temps ocupat de 

treball continu i estructurat. En canvi, el temps de treball remunerat representaria un 

temps flexible, ja que en cas de tenir presència en l’estratègia de gestió temporal seria 

de manera esporàdica i discontínua i oferiria un marge de gestió objectiva major. En 

aquest sentit, sembla que l’estratègia temporal es basaria en el model male breadwinner 

/ limited part-time pel qual es prefereix no treballar (mercat laboral) abans que tenir 

un treball a temps parcial. Aquesta estratègia que respondria a l’equació cost-benefici 

pel fet que es busca maximitzar l’ús del temps més enllà de la seva conversió directa en 

diners. Aleshores, sembla possible pensar que la representació social del temps que hi 

ha al darrere d’aquesta estratègia temporal està vinculada a la divisió sexual del treball, 

amb un procés d’aculturació fort.

Bàsicament correspondria al cas de dones, de classe treballadora i nivell d’estudis baix 

que abandonen el mercat laboral en el moment de casar-se. Si bé també caldria tenir 

en compte la presència, tot i que menor, de dones amb un nivell d’estudis més alt i de 

classe mitjana que abandonen el mercat laboral en el moment de tenir un fill. Entre 

les primeres predominaria una concepció del temps industrial, mentre que entre les 

segones seria més adequat parlar d’una estratègia temporal modulada amb relació al 

temps escàs.
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Model 2: disponibilitat absoluta pel temps de treball remunerat 

Es correspondria amb una disponibilitat pel temps de treball remunerat que suposa 

el valor del temps associat a l’equació temps-diner pròpia del model temporal indus-

trial. De manera que aquest model inclou aquelles persones amb un projecte de vida 

definit exclusivament entorn de la trajectòria laboral, la qual cosa implica una manca 

de significat, i molts cops presència, del temps de treball domèstic i familiar. Des de la 

pràctica temporal, el temps de treball remunerat representa un temps rígid i estructurat, 

i el temps domèstic i familiar apareix com un temps flexible, discontinu i amb poca 

presència en les estratègies de gestió temporal. En aquest cas l’estratègia laboral està 

totalment subjecta a la lògica del mercat laboral i, per tant, la situació laboral repre-

senta un factor d’influència en la modulació de l’estratègia temporal quotidiana. Dins 

d’aquest grup, caldria aprofundir en les diverses manifestacions de la flexibilitat del 

temps de treball remunerat, és a dir, el control o imposició de la irregularitat horària 

de la jornada laboral.

Aquest segon model inclouria majoritàriament homes, tot i que faria referència a un 

perfil doble. D’una banda, homes amb un nivell d’estudis baix, de classe treballadora 

i bàsicament ocupats en el sector industrial i agrari; i de l’altra, homes amb estudis 

primaris o secundaris, de classe mitjana propietària, amb una categoria professional 

de tècnic mitjà. En el primer perfil, semblaria més adequat pensar en una disponi-

bilitat absoluta pel mercat laboral i poca capacitat de decisió respecte al temps de 

treball remunerat. En canvi, el segon perfil és el que segurament respondria als casos 

de disponibilitat absoluta pel mercat laboral i una major capacitat de decisió respecte 

al temps de treball remunerat. 

Val a dir que aquest model inclouria també aquells casos en què es treballa a temps 

parcial perquè no s’ha trobat una feina a jornada completa, o bé no es treballa a causa 

d’una malaltia o discapacitat. Es tracta de casos en què la voluntat de les persones és 

tenir un treball remunerat, però les circumstàncies concretes no ho permeten, per tant, 

persones amb un projecte de vida definit per la disponibilitat absoluta per al mercat 

laboral. Concretament, el primer cas semblaria més propi dels homes, joves i adults, 

de classe mitjana assalariada i sense estudis, enfront del segon cas que més aviat res-
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pondria al perfil d’homes de classe treballadora sense estudis. A més hi ha el cas dels 

homes adults de classe mitjana propietària amb estudis primaris amb una feina a mitja 

jornada, tot i que consideren que tenen una feina a temps complet. 

Model 3: disponibilitat i accessibilitat absoluta pel temps de treball 
remunerat 

Es tracta d’un model amb els mateixos trets del model anterior, però en aquest cas 

es donaria una diferència respecte a la dimensió de la pràctica temporal del treball 

remunerat. Doncs bé, aquest respondria a una estructura flexible, sobretot pel que fa 

a la seva distribució, la qual cosa suposa més capacitat de gestió en les estratègies de 

gestió temporal de les persones, però una accessibilitat absoluta. És a dir, semblaria 

que la disminució de la rigidesa del temps de treball remunerat implica una major 

exigència d’accessibilitat, ja que cal estar localitzable bona part del dia. El cas és que la 

manca d’una jornada laboral fixa es traduiria en la seva extensió al llarg del dia, tot i 

que esdevindria més permeable. Els homes, de classe mitjana propietària i assalariada, 

amb estudis universitaris, i directius o tècnics alts serien el perfil més proper a aquest 

model. També caldria incloure el cas d’algunes dones de classe mitjana, amb un nivell 

d’estudis alt i una categoria professional de tècnica alta i directiva entre les quals la 

manca de presència de temps de treball domèstic i familiar segurament s’explicaria a 

partir de la mercantilització d’una bona part d’aquest. 

 

Model 4: doble presència (a)

Es tractaria del model on es combinaria la disponibilitat i l’accessibilitat pel temps de 

treball remunerat i el temps de treball domèstic i familiar, és a dir, amb règim de doble 

presència. La necessitat de combinar el temps de treball remunerat i el temps de treball 

domèstic i familiar permet pensar en una estratègia temporal sobre la base lògica de la 

sincronització. Per tant, amb una concepció del temps més enllà del temps industrial 

de caràcter quantitatiu, lineal i diacrònic. Les dificultats que es desprenen d’aquesta 

situació permeten pensar en una major consciència del malestar del temps, entès com 
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un bé escàs. Tanmateix, la presència del temps de treball remunerat seria superior que 

la del temps de treball domèstic i familiar, ja que es tractaria de persones amb una 

feina a jornada completa que dedicarien d’una a dues hores al dia a la realització de 

treball domèstic i familiar. En aquest cas, des de la dimensió objectiva, ambdós temps 

respondrien a una estructura rígida i continua. 

El perfil d’aquest model es correspondria a dones, joves i adultes, amb estudis secun-

daris o universitaris, una ocupació qualificada i molt probablement amb càrregues 

familiars (fills o cura d’adults). D’altra banda, també caldria pensar, en menor mesura, 

en el cas d’homes, joves i adults, de classe mitjana assalariada, amb estudis secundaris 

i treballadors qualificats del sector serveis, o amb estudis universitaris i càrrecs de 

tècnics alts i directius, ambdós segurament amb fills. 

Model 5: doble presència (b)

Aquest model seria una variant del model anterior on la presència del temps de treball 

remunerat i el temps de treball domèstic i familiar en les estratègies de gestió tem-

poral seria més equilibrada, ja que es tractaria de persones ocupades a temps parcial. 

En aquest cas, no es donaria l’accessibilitat pel temps de treball remunerat, malgrat 

representar un temps flexible en termes de durada i moment. En canvi, el temps de 

treball domèstic i familiar respondria a una estructura més rígida en tant que un temps 

continu i estructurat que suposaria una major accessibilitat. Aquest model seria més 

propi del model de male breadwinner d’altres països europeus amb un Estat de ben-

estar més fort que facilita l’extensió del treball a temps parcial. En aquest cas, sembla 

possible pensar en una disminució de les dificultats per gestionar el temps quotidià i, 

per tant, menys vivència del malestar del temps, per bé que una presència important 

del temps com a bé escàs. La maximització de l’ús del temps no estaria tan subjecta a la 

trajectòria laboral, i prevaldrien altres valors com per exemple el de la maternitat. Tot i 

que també caldria pensar en estratègies temporals que busquen combinar el temps de 

treball remunerat amb el temps de formació, la combinació dels quals no suposa tanta 

dificultat com en el cas anterior. En aquesta situació, seria lògic pensar en un projecte 

de vida orientat a la carrera professional, malgrat que caldria aprofundir-hi.
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En funció de les dades, sembla possible parlar de l’existència d’aquest model pel cas 
de dones, joves i adultes, amb estudis, sobretot primaris i secundaris, de classe mitja-
na assalariada o classe treballadora i probablement amb càrregues familiars. I alguns 
homes joves i adults amb estudis primaris o secundaris, de classe treballadora i amb 
possibles càrregues familiars. 

Model 6: triple presència 

Aquest seria el model propi de l’estratègia temporal definida en funció de l’opció de 
treballar a temps parcial per poder estudiar, per tant, orientada a desenvolupar un 
projecte de vida paral·lel a la trajectòria laboral. En aquest cas, el caràcter del temps de 
treball remunerat estaria condicionat per la categoria professional, per bé que sembla 
possible pensar en feines inestables i d’irregularitat horària. En canvi, el temps d’estudi, 
com a prioritat i eix central de l’estratègia temporal, seria l’element estructurador, de 
manera que tindria un caràcter rígid, estructurat i continu. El règim de triple presèn-
cia vindria definit per la presència de responsabilitats més o menys fortes respecte al 
temps de treball domèstic i familiar. És a dir, responsabilitats que anirien més enllà 
del cas en què es comparteixen les feines de la llar parental. Per tant, caldria pensar 
en aquells casos en què s’ha format una llar pròpia amb o sense fills. La combinació 
d’aquests treballs generaria forces dificultats a l’hora de modular l’estratègia temporal 
i l’accentuació de la vivència de l’escassetat de temps. Seria l’exemple més clarificador 
de la vinculació directa entre la multiplicitat d’activitats i els papers assumits en la 
societat i la concepció del temps escàs. 

Aquest seria el cas de dones joves de classe mitjana propietària o assalariada, amb 
estudis secundaris o universitaris, i el cas d’homes joves de classe mitjana assalariada 
o treballadora, amb estudis secundaris o universitaris.

Conclusions

L’anàlisi exposada al llarg d’aquest treball representa una primera aproximació empí-

rica a l’estudi de l’anomenada problemàtica del malestar del temps. En concret, s’han 
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estudiat tres aspectes relacionats amb la gestió del temps quotidià: la manca d’encaix 

entre l’estructura temporal de les societats del benestar i la vida quotidiana de bona 

part de la seva ciutadania; la percepció del temps escàs i les desigualtats socials rela-

cionades amb el temps.

Respecte a les dificultats per encaixar la pauta temporal dominant i el temps quoti-

dià s’observa que el 44% de la població catalana, segons les dades del PaD, reconeix 

tenir dificultats per compaginar les responsabilitats domèstiques i familiars i la vida 

laboral. En aquest sentit, sembla possible parlar de l’existència d’un conflicte entre la 

racionalitat del temps industrial i la subjectivitat temporal de la vida quotidiana. Les 

fonts estadístiques analitzades recullen dades de percepció de les persones però no 

permeten aprofundir en el significat atribuït al temps quotidià, ni en la manera en què 

es construeix i dóna sentit a la vida quotidiana. Tot i així, les diferències registrades 

segons els eixos de desigualtat fan pensar en la importància de la percepció i consciència 

individual a l’hora de definir l’estratègia temporal. 

La constatació de les diferències entre homes i dones indicaria una major percepció del 

malestar del temps entre el col·lectiu de les dones que viuen en règim de doble presència. 

En aquests casos, es posaria de manifest la influència dels elements contextuals referits 

a l’augment de la presència femenina en el mercat laboral paral·lel al manteniment del 

model male breadwinner. Des d’aquesta perspectiva, sembla possible afirmar que la 

situació laboral homogeneïtza les dones. Tanmateix, cal aprofundir en aquesta qüestió, 

ja que el nivell d’estudis i la categoria professional semblen perfilar aquesta homoge-

neïtat genèrica. El cas és que les diferències respecte a aquestes dues variables posen 

de manifest diversos graus de percepció del malestar a l’hora de modular l’estratègia 

temporal. Aquestes variables també cal tenir-les presents pel cas dels homes. 

En aquest sentit, el nivell d’estudis esdevé una variable clau, ja que a major nivell 

d’estudis augmenta la percepció de les dificultats. Per tant, cal pensar que en aquells 

casos en què no es manifesten dificultats és possible que o bé s’hagin naturalitzat, o bé 

no existien donada una manca de consciència i percepció de la responsabilitat que es 

desprèn del conjunt de tasques domèstiques i familiars en la gestió del temps quotidià. 

Altrament, la categoria professional sembla posar de manifest diferències, atenent a 
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les condicions laborals i als horaris propis de cada sector i professió. Amb relació a 

aquest aspecte, s’observa que és als sectors industrial i agrari on es manifesten menys 

dificultats a l’hora de modular l’estratègia temporal, per bé que serien els més vin-

culats al model male breadwinner. D’igual manera, les categories professionals baixes 

perceben en menor mesura el conflicte en la gestió i combinació del temps de treball 

remunerat i el temps de treball domèstic i familiar. 

Pel que fa a la manifestació de l’escassetat de temps en la vida quotidiana sembla que, 

efectivament, la percepció del temps escàs és més freqüent entre les persones de clas-

se i nivell d’estudi alt. Aleshores, sembla possible pensar que a la societat occidental 

contemporània coexisteixen dues concepcions del temps diferents a partir de les quals 

es modulen les estratègies temporals quotidianes: el temps mercaderia i el temps com 

a bé escàs, ambdós fruit de la racionalització del temps, per bé que regits per càlculs 

estratègics diferents. En la mesura que es dóna aquesta doble concepció augmenta la 

complexitat de l’estructura temporal de la societat, ja que s’erosiona l’homogeneïtat 

pròpia de la pauta temporal industrial. Aquesta erosió té més a veure amb la represen-

tació del temps, que no pas amb la pràctica temporal, ja que es manté la importància 

de la jornada laboral en la definició de l’estratègia temporal. De fet, diversos estudis 

posen de relleu que el temps es mostra menys escàs entre persones aturades que entre 

les ocupades. En el cas que m’ocupa, s’observa que el temps es mostra més escàs entre 

aquelles persones que gaudeixen d’estabilitat econòmica i un nivell d’estudis alt. Doncs 

bé, entre les persones de classe social baixa i nivell d’estudis baix preval la concepció 

del temps mercaderia.

La primera exploració, des d’una perspectiva quantitativa, de les estratègies de ges-

tió temporal sembla que fa pertinent la hipòtesi d’una pluralitat que encobreix una 

desigualtat. És a dir, que al darrere del ventall d’estratègies temporals es pot dibuixar 

l’eix de les desigualtats socials de temps. L’anàlisi realitzada fa pensar que la definició 

d’aquest eix suposa captar una complexa interacció entre el gènere, la classe social, 

l’edat, la situació laboral i el nivell educatiu. Així, es posa de relleu la importància de la 

divisió social i sexual del treball, per bé que caldria precisar la seva influència a partir 

d’altres factors socials. 
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Concretament la divisió social i sexual del treball pren la forma del model male brea-

dwinner, tot i que sembla detectar-se una discreta pèrdua de la seva força estructura-

dora. Val a dir que les dades respecte a aquesta qüestió són un mica confuses, ja que 

coexisteix la tendència a naturalitzar el model entre les generacions més grans, una 

certa ruptura entre generacions intermèdies i un cert retorn a les seves pautes entre 

membres de les generacions més joves. La concreció d’aquesta dada sembla que ve 

donada per la variable classe social, donada la tendència a homogeneïtzar les estratègies 

de gestió temporal entre les classes mitjanes assalariades. Respecte a aquesta qüestió, 

altres estudis concreten que es tracta d’un fenomen que es dóna en les classes mitjanes 

urbanes, i al·ludeixen de manera indirecta les diferències en funció del territori.

Si bé l’emergència de noves estratègies de gestió temporal entre la població catalana faria 

palesa la pèrdua de pes del model male breadwinner, les diferències de classe i gènere se-

gueixen tenint importància en la seva definició. De fet, caldria parlar d’una major pèrdua 

del pes estructurador del gènere i el manteniment del de la classe social. En qualsevol cas, 

el caràcter complex d’aquesta qüestió fa necessari una anàlisi més detallada que tingui 

present altres factors socials com el cicle de vida o el nivell d’estudis. 

S’observa que l’allargament del període d’estudis, com una característica pròpia de 

les transformacions socials de les darreres dècades, implica una major homogeneïtat 

entre les estratègies temporals d’homes i dones que es manté fins als 25 anys, edat en 

què es dóna el que podria anomenar-se el factor tisora, ja que representa el moment 

en què se segmenta aquesta homogeneïtat per raons de gènere. A grans trets, es podria 

dir que al llarg de l’etapa de joventut existeix una homogeneïtat d’estratègies de ges-

tió temporal que es manté fins al període central de l’edat adulta. Aleshores, sembla 

necessari vincular la variable gènere amb la variable edat, ja que aquesta combinació 

permet captar la diversitat d’estratègies temporals entre les dones. En aquest sentit, 

considero la importància de la variable cicle de vida a través de la qual és possible 

aprofundir de manera sintetitzada en les diferències a l’hora de gestionar el temps 

quotidià segons el gènere i l’edat. 

Altrament, la consideració del nivell d’estudis com a variable útil per a l’aproximació 

al volum i les característiques de la diversitat d’estratègies de gestió temporal, sembla 
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actuar com un indicador del significat temporal, així com de la percepció i consci-

ència de les responsabilitats domèstiques i familiars. Dóna compte de les diferències 

respecte a la percepció de la necessitat de redistribuir el temps de treball domèstic i 

familiar, a més de les diferències amb relació al valor del temps mercaderia o bé escàs. 

A través de l’anàlisi es posa de manifest un fenomen paradoxal, donat que el nivell 

d’estudis actua de manera inversa entre homes i dones. És a dir, entre les dones amb 

més nivell d’estudis augmenta la percepció de la necessitat de redistribuir la càrrega 

total de treball, mentre que els homes amb més nivell d’estudis tendeixen a percebre 

la necessitat d’assumir part de la càrrega total de treball. De cara a futures recerques, 

seria interessant aprofundir en la manera en què homes i dones construeixen i donen 

significat a les seves estratègies temporals amb relació a aquest fenomen. Més enllà 

d’aquest aspecte, els resultats obtinguts fan palès que es tracta d’una variable que 

influencia sobretot les estratègies de gestió temporal de les dones. En qualsevol cas, 

s’observa que la consideració de les diferències en el nivell d’estudis permet aprofundir 

en les desigualtats socials de temps, més enllà de les diferències de classe i gènere.

Altrament, sembla necessari considerar la importància de l’eix relacionat amb les 

desigualtats socials de salut a l’hora d’analitzar les diferències en la capacitat de gestió 

temporal de les persones. De fet, es tracta d’un aspecte que apareix en l’anàlisi d’al-

gunes de les qüestions que planteja el PaD, que fan referència al que es pot anomenar 

una condició humana absolutament rellevant. El cas és que l’aparició d’un nombre 

important de casos en què no es treballa per malaltia o discapacitat fa necessari con-

siderar les desigualtats de salut en la modulació de les estratègies de gestió temporal. 

Concretament, sembla que el que es podria anomenar la bona salut és una qüestió que 

apareix desigualment distribuïda en el sistema d’estratificació i que afecta directament 

la capacitat de control temporal. Les dades analitzades indiquen que la població més 

afectada per aquesta qüestió es troba entre la classe treballadora i les persones sense 

estudis, sobretot homes. Per aquesta raó, sembla possible plantejar les desigualtats de 

salut, molt vinculades a les desigualats de classe i educació, com un element que permet 

aprofundir en la caracterització de la diversitat d’estratègies temporals. 

En qualsevol cas, i en funció de les dades analitzades, sembla possible constatar el 

manteniment de la centralitat del temps de treball remunerat en l’imaginari individual. 
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Tanmateix, es detecten algunes tendències de canvi respecte a l’organització social 

del temps industrial. Aquestes tendències evoquen situacions diverses i, a vegades, 

contradictòries, com ara: persones que pateixen les conseqüències de la irregularitat 

i inestabilitat laboral; persones que treballen a temps parcial o abandonen el mercat 

laboral per tal de poder disposar de temps per a realitzar altres activitats com ara es-

tudiar; persones que abandonen temporalment el mercat de treball en el moment de 

tenir un fill. Respecte a aquest darrer cas caldria diferenciar aquelles situacions en què 

l’elecció respon a la percepció d’assumir com a responsabilitat aquesta tasca, d’aquells 

casos en què se sobrevalora el temps de cura dels menors, en tant que reificació de 

la maternitat/paternitat, per sobre del temps de treball remunerat. En la mesura que 

aquest trencament esdevingui majoritari entre les dones caldria parlar del retorn a 

l’imaginari social del model male breadwinner per part de trajectòries biogràfiques 

que se n’havien desmarcat. 

Amb tot, es planteja la necessitat de tenir present el procés de socialització en la mesura 

que influeix en el desenvolupament de les concepcions i percepcions individuals entorn 

del temps. En aquest sentit, l’anàlisi de les diferències en el procés d’aculturació del 

model male breadwinner segurament permetrien aprofundir en la caracterització de 

l’eix de desigualtats socials de temps. Ja que en la mesura que aquest procés d’acultu-

ració es veu afectat pels canvis en l’organització del temps de treball remunerat i en 

l’estructura familiar, sembla que s’alteren les estratègies temporals pròpies del temps 

industrial. En aquesta punt, potser caldria preguntar-se fins a quin punt, com apunta 

J. P. Dupuy (1980), la reducció del temps a quelcom de quantificable, acumulable, 

susceptible de ser estalviat, emmagatzemat, intercanviat, comprat o venut és una de 

les marques més visibles de l’alienació i la paràlisi de l’autonomia de la societat.

Amb tot, seria suficient que aquest treball contribuís al reclam per a una consideració 

major de la dimensió temporal dins de la teoria social. En el cas que m’ocupa, ela-

boro aquest reclam a partir d’una aproximació a l’estudi de la vida quotidiana i sota 

l’interès per les desigualtats socials. Com apunta A. Heller (1977), l’estructura social 

no es reflecteix en la vida quotidiana, però la vida quotidiana sempre expressa quel-

com sobre la realitat social. En qualsevol cas, la problemàtica del malestar del temps 

sorgeix en un context de canvi, i en aquest escenari la dimensió temporal es mostra 
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molt explicativa. En la mesura que això es pugui constatar en futures investigacions, 

s’obtindran elements teòrics i empírics susceptibles de ser usats en l’elaboració de 

polítiques socials orientades a gestionar les desigualtats socials de la societat occidental 

contemporània marcada pel malestar del temps. 
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Departament d’Economia Aplicada de la UAB.

Xavier Bonal Sarró, sociòleg, professor del Departament
de Sociologia de la UAB i co-director del Seminari d’Anàlisi
de Polítiques Socials.

Albert Fabà Prats, sociolingüista, Consorci per a la
Normalització Lingüística.

Joffre López Oller, sociòleg, tècnic del Servei
de Coordinació de Programes de la Direcció General
d’Habitatge.

Hug Llàcer Palanca, sociòleg, responsable de dades
del PaD.

Magda Mercader Prats, economista, professora
del Departament d’Economia de la UAB.

Pau Miret Gamundi, demògraf, investigador al
Departament de Geografia de la UAB i al Centre d'Estudis
Demogràfics.

Sara Moreno Colom, sociòloga, doctoranda al Grup
d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
del Departament de Sociologia de la UAB.

Laia Pineda Rüegg, sociòloga, coordinadora general
del PaD.

Núria Quintana Garrido, sociòloga, col·laboradora
del PaD.

Xavier Rambla Marigot, professor del Departament de
Sociologia de la UAB i investigador del Seminari d’Anàlisi
de la Política Social.

Xavier Ramos Morilla, economista, professor
del Departament d’Economia Aplicada de la UAB.

Albert Recio Andreu, economista, professor
del Departament d’Economia Aplicada de la UAB.

Carolina Recio Cáceres, sociòloga, investigadora
del Consorci Institut Infància i Món Urbà (CIIMU).

Cristina Sánchez Miret, sociòloga, professora
de Sociologia de la Universitat de Girona.

Carme Trilla Bellart, economista, Directora General
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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Darrers llibres d’aquesta col·lecció

38. Les desigualtats socials entre la població
catalana amb discapacitats
Colectivo Ioé. Gener 2004

39. Immigració i qüestió nacional.
Minories subestatals i immigració a Europa
Gemma Aubarell, Agustí Nicolau Coll i Adela Ros
(coords.). Març 2004

40. Construint identitats. Espais i processos
de socialització dels joves d’origen immigrat
Xavier Besalú i Teresa Climent (coords.). Maig 2004

41. La immigració a Catalunya avui. Anuari 2003
Eliseo Aja i Mònica Nadal (directors). Juny 2004

42. Política educativa i igualtat d’oportunitats.
Prioritats i propostes
Xavier Bonal, Miquel Àngel Essomba
i Ferran Ferrer (coords.). Setembre 2004

43. Les desigualtats territorials en l’ensenyament
a Catalunya
Xavier Bonal, Xavier Rambla i Marc Ajenjo.
Desembre 2004

44. Educació i immigració: l’acollida als centres
educatius
Miquel Àngel Alegre Canosa. Febrer 2005

45. La Renda Bàsica de Ciutadania. Una proposta
viable per a Catalunya
Jordi Arcarons, Àlex Boso, José Antonio Noguera
i Daniel Raventós. Març 2005

Estructura social i
desigualtats a Catalunya.
Volum I
Classes socials,
educació, treball
i usos del temps
Fundació Jaume Bofill




