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                            Introducció 

 

• Estudi de cas múltiple 

• Sociologia de la religió i de gènere 

• Com entenen la seva pròpia acció dins la família, la 
religió i la societat? 

 

                            Metodologia 

 

• Anàlisi qualitatiu 

• 2 entrevistes i 2 etnografies per camp 

 

Camps d’anàlisi 

Resultats 

Conclusions 
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Família 

• Forta col·laboració dels marits en les 
tasques de la llar i de cura. Repartiment 
de tasques selectiu. 

• Especificitat del cas filipí. Repartiment 
igualitari. 

• Autoritat masculina, (menys dones 
feministes) 

Religió 

• Actituds contingents al seu context.  

• Postura activa, dissonant i de 
negociació davant els preceptes 
catòlics. 

• Adaptació a la seva vida quotidiana i el 
seu context social i familiar 

 

Societat 

• Aturada laboral per maternitat menys en 
dones filipines 

• Totes les dones treballen o han treballat. 

•  Feminisme de la diferència (DFC) 

• Homes i dones iguals en drets però 
diferents física i mentalment 

 


