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l.INTRODUCCIO 

La recerca que avui presento pretén ser una aportació al 
coneixement de la diversitat territorial de les pautes de 
comportament laboral de les dones a Espanya per un període 
recent (1970 i 1986). Més concretament, em proposo estudiar 
l'evolucí6 temporal de les pautes regionals del treba11 de la 
dona a Espanya. 

En els darrers anys s'han realítzat nombrosos estudis 
sobre l'activitat laboral femenina a Espanya, uns dedicats a 
l'estudi de l'evoluci6 temporal del fenomen i d'altres 
dedicats a l 1 estudi de les diferencies de comportament 
laboral entre diversos eol. Jectius de dones en un moment 
determinat (Alcobendas, 1983; Casas, 1987; De Miguel, 1988). 

En canvi, als estudis longitudinals de l'activitat femenina 
són encara una exeepci6 (Garrido, 1988; Gil Calvo, 1989). 

La diversitat geografica del fenomen abastant la 
totalitat del territori estatal ha estat estudiat pel 
període immediatament anterior a la crisi economiea (Duran, 
1972; Senería, 1977) pero no pel periode posterior. En els 
darrers anys, els estudis territorials sobre l'activitat 
laboral femenina han optat per explorar el fenomen a nivell 
local o regional o per abordar problematiques especifiques, 
com el treba11 submergit o el paper de la dona en ,'activitat 
agraria (Del Valle i altres, 1985; Alabart i 501sona, 1988; 

Mendez, 1988; Garc i a Ramón i a 1 tres, 1988 J 1989 i 1991 j 

Rodríguez Moya, 1989; 5abaté i altres, 1991). Així dones, 
l'analisi geografica de l'aetivitat femenina a Espanya del 
conjunt del territor1 estatal pel període més recent esta 
encara per fer. 

En altres paisos, 1 'estudi de les difer~ncies 

territorials en el comportament laboral de les dones ha estat 
impulsat per l'interes per comprendre l'heterogeneitat 
espacial de la fecunditat (Lesthaegue, 1983). Aquest tipus 
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d'estudis, els quals han rebut el nom d'''ecolOgics'' o 
"contextuals", pretenen relacionar els nivells i les 
característiques de la fecunditat ; de l'activitat femenina 
amb diversos indicadors de la situació economica, social i 
cu 1 tu ra 1 espec i f i ca, que suposadament cond i c i onen el 
comportament reproductiu ; laboral de les dones (Casse1li i 
a1tres, 1987). 

Pel que fa Espanya, nombrosos estudis han confirmat que 
el territori és un dels factors més importants a l'hora 
d'exp1icar la diversitat de comportaments demografics. 
L'exp10tació de les estadístiques del moviment natural, per 
exemple, ha permes constatar que ma1grat el procés 
genera1itzat de dec1ivi de la fecunditat i de la nupcialitat, 
e1s anys vuitantes es mantenen pautes regionals ben 
diferenciades (Cabré i altres, 1989; Pujadas i Solsona, 1989; 

De 1 g'ado i Fernández Cordón, 1989). A partir del s resu 1 tats de 
l'Enquesta de Fecunditat de 1985, s'ha trobat també que la 
variabi1itat de les dades referents a la fecunditat s'exp1ica 
en gran mesura en termes geografics (Aparicio, F., 1986). 

A igual conc1usió condueix l'estudi de la diversitat 
territorial de les estructures familiars a Espanya que, a 
partir de dades censals, ha estat abordat per diversos autors 
des de la perspectiva del context econOmic, social i cultural 
(Flaquer i Soler, 1987; Solsona i Treviño, 1990). Aquests 
estudis apunten que, malgrat el procés generalitzat de 
transi c; ó de 1 es formes de famil ; a, en termes de 
nuclearització, la presencia de determinats sistemes 
d'incentius economics o de pressió social i de certs valors 
interioritzats en relació a la maternitat i a la familia 
afavoreixen la pervivencia de les families d'estructura 
complexa en determinades regions i no pas en altres. 

Així doncs, tots aquests estudis coincideixen en 
recalcar la importancia del "lloc de residencia" com a 
variable explicativa cabdal per a comprendre la variabilitat 
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i e1s processos de canvi de1s fenomens demogrAfics en estudio 

1 OBJECTIUS 

La present recerca preten abordar 1 'estudi de la 
diversitat territorial de l'activitat laboral femenina en dos 
sentits: a) Des del punt de vista de les caracteristiques 
demografiques de la població activa femenina de cada unitat 
territorial, i b) Des del punt de vista dels factors socio
demografics, economics i cu1turals especifics de cada unitat 
territoral i que poden explicar la diversitat espacial del 
fenomen en estudio 

El primer objectiu implica una ana1isi detallada de la 
intensitat de l'activitat laboral en diferents col.1ectius de 
dones, definits en funció de criteris demografics, a cada una 
de les unitats territorials. Es a di r, caldra estudiar la 
freqüencia de l'actiyitat femenina segons diverses 
característiques persona1s com són l'edat, l'estat ciyi1 o el 
nivel1 d'instrucció. Caldra també ana1itzar la composició de 
la població activa femenina en funció de la seva professió, 
la situació professiona1 o de la branca d'activitat de 

1 'empresa on es desenvolupa l'activitat. 

La unitat territorial basica per a l'ana1isi és la 
província, i les dades provenen de les quatre operacions 
censals o padrona1s rea1itzades entre 1970 i 1986, per ser 
les úniques fonts que donen la max;ma desagregació 
territorial de la informació relativa a l'activitat economica 
de la pob1ació. En alguns casos ha semblat convenient tenir 
en compte un nive11 de desagregació major que el provincial, 
i estudiar l'actiyitat femenina en contextos més homegenis 
tenint en compte el tipus d'habitat (capita1s proyincials i 
zones rurals, entre altres). Per contra, la part de l'estudi 
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basada en l'Enquesta de Fecunditat, s'haura de restringir a 
nivell de Comunitats Autonomes. 

El segon objectiu suposa detectar aquells factors 
d'ordre social, economic i cultural, favorables o 
desfavorables a l'activitat laboral femenina. En aquest 
sentit, s'espera que dones amb caracteritiques personals 
similars (edat, estat civil, nombre de fills o nivell 
d'instrucció), estiguin vinculades amb el mercat laboral de 
diferent manera com a conseqüencia de la presencia o absencia 
de certs factors incentivadors o inhibidors de l'activitat 
laboral en el seu "lloc de residencia". Intentaré 
caracteritzar la variable "lloc de residencia" en relació a 
diferents aspectes de la vida, cada un dels quals pot 
influenciar o pot estar associat amb el comportament laboral 
de les dones. 

El primer grup de variables considerat inclou diversos 

aspectes de les condicions socials i culturals de la regió 
que conformen l'estatus de la dona. El segon grup de 

variables fa referencia als mecanismes de suport amb els 
qua 1 s compten 1 es dones en aquel 1 es arees on l' act i vi tat 
productiva i l'activitat reproductiva són incompatibles. I 
el tercer grup de variables considerat es relaciona amb el 

nivell de desenvolupament economic i amb l'estructura 
productiva de cada unitat territorial. Aquestes variables 
s'estudiaran conjuntament amb diverses mesures de 1 'activitat 
1 abora 1 femeni na. S' ana 1 i tzara 1 'associ aci ó entre totes e 11 es 
i les diferents formes en que es poden combinar en el 
territori. 

2 HIPOTESIS DE TREBALL 

A continuació es presentaran les possibles relacions 
causals que es poden establir entre el nivell de l'activitat 

femenina d'una regió determinada, la situació relativa del 
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mercat de treball regional en un context més ampli i el grau 
d'acceptació del rol de la dona com a treballadora. Després 
es relacionaran les hipotesis formulades. 

2.1 Activitat. cicle de vida i cicle familiar 

Per a l'estudi de l'activitat de la població cal tenir 
present que el tipus d'activitat que predomina en relació a 
les altres activitats, aixi com la seva intensitat, és 
variable al llarg del cicle vital. Aixi, en les edats joves 
l'activitat escolar és la predominant mentre que l'activitat 
laboral és practicament inexistent, en les edats adultes es 
dóna la maxima intensitat en l'activitat laboral i a partir 
del 60 o 65 anys, la intensitat de l'activitat laboral 
declina i desapareix rapidament. 

Aixo és valid per a l'estudi de l'activitat masculina. 
Per a l'estudi de l'activitat femenina, cal tenir en compte 
no solament 1 'etapa del cicle vital o l'edat biologica de les 
dones, sinó que cal també incorporar el concepte de cicle 
familiar. Des d'aquesta perspectiva, la intensitat de 
l'activitat laboral femenina depen, no sol de de l'edat sinó, 
tant o més de 1 'etapa en la qual es trobi en el procés de 
formació de la familia i de l'activitat maternal associada a 
cada una d'aquestes etapes. Aixi per exemple, l'activitat 
maternal és més intensa quan els infants són petits que quan 
aquests ja s'han emancipat. 

En els darrers vint anys a Espanya s'han prodult canvis 
importants en relació al procés de formació de les unions i 
al procés de constitució de les famil ies que poden haver 
mod i fi cat per a 1 es dones, 1 a re 1 aci Ó, que es pressuposa 
negativa, entre trebal1 i constitució familiar. 

En general, es sol afirmar la hipotesi que la reducció 
de la fecunditat esta associada a una major integració de la 
dona al mercat del treball. Ates que des de la perspectiva 
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demogrAfica aquesta és una qOestió central dedicaré el primer 
capito1 al debat actual sobre la re1ació entre activitat i 
fecunditat, a exposar e1s resultats de diversos treba11s 
empírics i a revisar les diferents perspectives teóriques des 
de les quals ha estat estudiat el fenomen. De moment, es pot 
avanQar que, pel que fa als paisos occidenta1s, hi ha un 
acord general sobre el fet que una elevada fecunditat 
comporta una partic;pació feble en el mercat de treball. En 
canvi pero, la hipotesi que l'activitat laboral impliqui una 
fecunditat més reduida ha estat repetidament qOestionada. 

En relació a la nupcialitat, la major inestabilitat de 
les unions, sancionada legalment, en el nostre país, amb la 
11ei del divorci des de 1981, pot incentivar la participació 
de les dones en l'activitat laboral, en la mesura 
matrimoni deixa de compl ir la funció de 
professional" estable. Un efecte semblant pot 

en que el 
"sortida 

tenir el 
sorgiment de noves formes de convivencia construides sobre 
pactes inter-genere basats no en el sistema tradicional 
segons el qual al marit li pertoca mantenir la família i a 
1 'esposa tenir cura de la casa i de1s fills, sinó sobre la 
corresponsabi1itat mútua (Alabart et al., 1990). 

Segons el sistema tradicional, la dona en casar-se 
adquiría l'estatus del marit i la seva integració social i 
economica era un feto Des d'aquell moment, el seu lloc estava 
a la llar i s'esperava d'ella que complís correctament amb el 
seu rol d'esposa ; de mare, i el seu prestigi li provenía del 
marit i dels fills. Segons el nou pacte entre generes, per a 
la dona que té una activitat laboral de soltera, el matrimoni 
no hauria d'implicar una interrupció d'aquesta activitat, ; 
el fet de comptar amb autonomia económica significaria una 
major capacitat de decissió, i un major prestigi social 
sempre i quan sapigués mantenir una bona organització 
familiar. 

En aquesta nova situació, la transició de la joventut a 
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la vida adulta requereix un aprenentatge diferent del que 
ca1ia per accedir a l'estatut de mestressa de casa: les dones 
joves hauran de dedi car més temps a 1 a seva formació 
professional per tal de preparar-se igual que els homes per 
a la integració laboral futura. En conseqüencia, es pot 
avanvar 1 a h i potes i que p robab 1 ement s' i nvert i ra 1 a 
intensitat laboral en les diferents etapes del cicle vital: 
l'activitat en les edats més joves és reduira; perO en una 
fase posterior del cicle vital s' incrementara l' activitat 
femenina; la tendencia sera la d' augmentar la durada de 
l'activitat i la d'evitar la interrupció de l'activitat per 
motiu del matrimoni o del naixement de1s fil1s. 

2.2 Context econOmic: situació relativa del mercat de 
treball 

Aquest esquema tan general de transició del sistema 
familiar antic al nou sistema de corresponsabilitat mútua 
entre conjugues, mo1t probab1ement no podra ser observat en 
tot el territori, perque el ritme dels canvis 
sociodemografics no és el mateix a totes les regions, pero 
també perque a1tres e1ements d'ordre social o economic poden 
actuar com a acce1erador o com a fre de la incorporació de la 

dona al mercat laboral. 

El nive11 de l'activitat femenina depen en gran mesura 

de la demanda de ma d'obra femenina, és a dir, de1s 110cs de 
treba1l existents de tasques considerades femenines. No és 
freqüent que les dones envaeixin e1s treba11s que fan 
habitualment e1s homes. Es c1ar que la frontera entre les 
feines d'homes i les feines de dones no és quelcom rígid, 
canvia de país a país i de regió a regió. 

En general, 1 es dones accedei xen al mercat de treba 11 en 
feines que s6n una replica de les tasques reproductives. En 
certa manera, les dones van darrera de les seves funcions 
tradic;onals. Així, en la mesura que les tasques 

7 



reproduct i ves que abans es desenvo 1 upaven a 1 a 11 ar s6n 
socialitzades, és a dir, en la mesura que aquestes tasques 
s6n transferides al mercat, la dona comen9a a ser demandada 
com a for9a de treball. La cura dels infants i dels malalts, 
l'ensenyament, el treball de neteja, la producci6 de teixits 
i vestits i l'elaboració d'aliments, en s6n bons exemples. 
Per tant, en arees on h; ha un desenvolupament important del 
sector terciar; especialment pel que fa a serveis personals, 
o on hi ha una forta implantaci6 d'indústries manufactureres, 
de les branques esmentades, cal esperar una alta participaci6 
laboral femenina. Es pot afirmar, doncs, que les oportunitats 
locals de treball de les dones estan en funci6 del grau de 
socialitzaci6 de la reproducci6 social, de manera molt 
directa a través dels serveis, de manera més irregular a 
través de les indústries femenines. 

El corol.lari és que la integraci6 laboral femenina té 
un efecte multiplicador per la propia demanda de treba" 
femení. Com més dones hi ha que treballen fora de casa més 
productes i serve;s han de ser adqu;r;ts al mercat, ; més 
mecanismes de suport s6n necessaris per facilitar la 
compatibilitat entre treball i famí1ia. Es a d;r, que les 
dones treba 11 adores es convertei xen en promotores de 1 a 
creac;6 de nous llocs de treball per a dones. 

En segon lloc, les possibilitats d'ocupació per a les 
dones depenen de les oportunitats de treball que tenen els 
homes. Ates que les indústr;es no estan d;str;bui"des de 
manera uniforme pel territori, en les arees on es don; una 
alta concentració d'activitats masculines (construcci6 o 
i ndústr i a pesada, per exemp 1 e) 1 es dones ti ndran un marge 
d'actuació més ampli per fer-se valer en el mercat de 
treball. Al contrari, en arees on hi ha problemes d'ocupació 
per a la població masculina és molt probable que l'activitat 
femenina sigui més feble. Aquest és el cas de les zones 
migratories, d'on la poblaci6 surt en recerca d'oportunitats 
d'ocupació cap a altres arees del país. En aquestes arees, la 
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divisió entre tasques femenines i tasques mascu1ines pot ser 
for9a diferent de les arees immigratories on hi ha diverses 
a1ternatives d'ocupació per a tothom. Posem per cas un pob1e 
rural, on la mecanització de les tasques del camp ha 
disminuit notablement els 110cs de treball mascu1 ins. Es 
probable que e1s homes "a11 iberats" es facin carrec de 
feines, no considerades socia1ment estrictament femenines, 
com la de venedor o funcionari municipal, que a1trament 
podrien haver ocupat les dones. Aquest escenari correspon al 
de moltes situacions emigratories. 

En situacions de crisi, la frontera entre les feines 
considerades d'home i les de la dona també pot ser 
transgredida en el sentit invers, és a dir, que siguin les 
dones les Que ocupin feines considerades d'home. Tal és el 
cas dels temps de guerra durant el quals les dones ocupen els 
110cs vacants Que deixen els homes Que van al front, en 
aquel1s sectors Que no poden ser paralitzats. Aquesta 
situació també es dóna en els casos de sobreactivitat, en e1s 
moments alts de conjuntura economica i correspon a un 
escenari immigratori. 

Per últim, el desenvolupament de les forces productives 
també pot tenir per efecte un despla9ament de la frontera 
entre feines d'home i feines de dona. En el ram del textil, 
per exemple, ambit femeni per excel.lencia, s'ha pogut 
comprovar com a mesura que els processos productius s'han 
anat informatitzant les dones han estatdespla9ades dels seus 
110cs de treball i han estat substituides per homes, per 
"raons tecniQues". Per més senzi11 Que pugui ser el 
funcionament de 1 'ordinador Que controla e1s telers, es 
pressuposa que la tecnica i la dona no van alhora. Aquesta 
contradicció entre dona i tecnica, que també es constata en 
el sistema educatiu, per les especialitats escollides per les 
noies en qualsevol tipus d'ensenyament (formació professional 
o universitat per exemple) té els seu s orígens en l'etapa més 
primerenca de la socialització en el si,de la familia, en la 
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col.lectivitat i en la mate;xa escola (Subirats, 1990) 

En altres sectors, pero, a la banca o a les entitats de 
previsió per exemple, hi ha tasques que havien estat en un 
principi realitzades per homes que han evolucionat de manera 
que e 1 seu acomp 1 i ment demanda una dos i maj or d ' atenc i 6 
individualitzada a les persones, i aleshores han estat 
ocupades progressivament per dones. 

En resum doncs, es pot dir que la norma general és la 
d'afavorir l'ocupació de la població masculina, pero que en 
situacions de conjuntura economica favorable o en arees que 
compten amb una alta concentrac; ó d' i ndústr i es, 1 es dones 
tindran més oportunitats per a treballar. 

2.3 Context social: va10ració del treba11 de la dona 

La valoració social del treball fet per les dones esta 
condicionada, tant per 1 'estructura economica regional com 
pels valors socials re1atius al rol reproductiu de la dona. 
Així, en certes arees del país, on el rol de la dona esta 
fortament condicionat per la cultura tradicional segons la 
qual la primera responsabilitat de la dona és la maternitat, 
probablement la dona només treballara en circumstancies 
especials, quan hi hagi un cas d'extrema necessitat economica 
o quan l'activitat pugui ser realitzada en condicions en les 
que no es pos; en qüesti6 que el seu rol principal és el 
reproductiu. 

En aquestes circuntancies hi trobem aquel les dones que 
fan hores en un taller, o que treballen en el seu domic;li, 
i que per la seva fe;na reben uns diners que s6n una ajuda 
per a mantenir el prestigi familiar, pero no deixan de ser 
fonamentalment mestresses de casa. 

En altres ar~es, en canvi, on la societat tingui com a 
valor assumit que l'activitat extradomestica és tant un dret 
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com una responsabilitat de la dona, la feina esdevé com en el 
cas de1s homes, l' instrument que proporciona autonomia i 
capacitat de decisió a qui la té. En les arees on l'activitat 
laboral de la dona casada sigui més freqUent hi haura, una 
demanda més gran de serveis que permetin mitigar la 
pressuposada re1ació negativa entre activitat i constitució 
familiar. Aquesta incompatibilitat entre activitat i 
responsabilitats familiars, a falta de la infraestructura 
social (llars d'infants, serveis d'atenci6 a la vel1esa, per 
exemple), pot ser solventada per la via familiar, si e1s 
mecanismes prop;s de la fam; 1 ia extensa entren en 

funcionament. 

Ara bé, quins factors expliquen la diferent valoració 
del treball de la dona casada d'unes regions a altres? Doncs 
com a mínim hi intervenen dos tipus de factors. Per una 
banda, factors d'ordre economic explicats en l'apartat 
anterior i per una altra banda, factors d'ordre ideologic. 

Des del punt de vista economic, la legitimaci6 social de 
la dona treballadora ha estat el resultat historic d'un 
procés que progressivament ha donat oportunitats de treball 
a les dones. Es a dir, la 10calitzaci6 d'indústries que 
contracten fonamentalment ma d'obra femenina, com la 
confecci6 o el ca19at, amb el temps acabaria per a legitimar 
la figura de la dona treballadora fins hi tot en arees on no 
hi havia cap tradici6 de treball extradomestic. 

Pe' que fa els canvis ideolog;cs, que ja s'han esmentat 
en parlar dels canvis en el procés de formació de les un;ons 
i construcció de la familia, "actitud més favorable a 
l'activitat femenina esta assoc;ada al grau de penetració o 
d'arrelament de la nova concepci6 del rol de la dona a la 
societat. 
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2.4 En resum i conclusi6 

Les hipotesis formu1ades en re1ació a la diversitat 
territorial de l'activitat laboral femenina es poden resumir 
en cinc: 

Primera.- L'activitat en les edats més joves disminuira 
perque les dones dedicaran més temps a la seva formació. 
Aquesta evo1ució de creixement sera més notable en aquel les 
regions on l'activitat femenina era més alta. 

Segona.- La incompatibi 1 itat entre treba1l i constitució 
familiar es desplayara del matrimoni a etapes posteriors del 
cicle famil iar, és a dir, al naixement de1s infants, de 
manera que l' act i vi tat de 1 es dones casades augmentara. 
Aquest canvi tindra lloc en totes les regions de l'Estat per 
imp~ratius de l'edat, de manera que es produiran evo1ucions 
regionals paral. le1es pero probablement desfasades en el 
temps, unes de 1 es a 1 tres, en func i ó de 1 a presenc i a o 
absencia d'altres factors favorables o desfavorables a 
l'activitat laboral femenina. 

Tercera.- La freqüencia de 1 'activitat femenina sera més 
alta com més oportunitats de treba1l hi hagi per a la 
pob1ació masculina. Els canvis de conjuntura economica i els 
canvis tecno1ogics poden alterar la frontera entre les feines 
masculines i femenines i modificar així les possibi1itats de 
treball per a les dones. 

Quarta.- La propensi6 a treba11ar sera més alta com més 
demanda de ma d'obra femenina hi hag;, la qual depen de la 
situaci6 relativa del mercat de trabal 1 local, del 
desnvo 1 upament del s servei s i de 1 a local i tzaci ó de 1 es 
indústries que contracten fonamenta1ment ma d'obra femenina. 

Cinquena.- L' activitat femenina genera treball per a les 
dones perque com més alta sigui la freqüencia de la 
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l'activitat més tasques reproductives seran transferides al 

mercat i més serveis es demandaran. 

En conclusi6, la major o menor propensi6 a treballar de 
la poblaci6 femenina en una regi6 determinada depen de la 
presencia o absencia i dels grau d'influencia dels diferents 
factors demografics, economics i culturals favorables a 
l'activitat laboral. 

3. Estructura de la tesi 

La tesi consta de tres parts ben diferenciades: una 
primera part dedicada a1s aspectes teorics, conceptual s i 
metodo 1 og i cs ; una segona part ded i cada al' ana 1 i si 
transversal i longitudinal de l'activitat femenina a Espanya, 
i una tercera part dedicada a l'ana1isi de la diversitat 
territorial de l'activitat femenina, des de l'optica 
transversal i des de l'optica longitudinal. 

La Primera Part conté tres capitols: 

Capitol 1.- On s'exp1ica - el perque i el com la 

demografía comenQa a interessar-se per l'actívitat de les 
dones. El debat fecunditat-activitat és el punt de partida 
que permet revisar la manera d'abordar l'estudi de 
1 'activitat femenina des de la demografia, p1antejar la 

dicotomia treba11-familia i prendre partit per un enfoc 
global itzador del treball de les dones que integri 
l'activitat reproductiva i l'activitat laboral. 

Capito1 11.- On es tracta el tema de les fonts de dades 
demografiques per a l'estudi de l'activitat femenina a 
Espanya. Es revisen els conceptes i les defínicions basiques 
i es presenten les estimacions obtingudes sobre l'activitat 
femenina a partir de diferents fonts per un mateix moment en 
el temps. En aquest capitol també es p1anteja la prob1ematica 
de manca d'estadistiques més desagregades per dur a terme 
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estudis territoria1s acurats sobre l'activitat femenina. 

Capíto1 I11.- On s'exposa la metodo1ogia d'analis; 
demografica de l'activitat des de l'optica transversal i des 
de l'optica longitudinal així com la tecnica 
d'estandarització per obtenir indicadors comparatius de 
l'activitat. I on es presenta la tecnica estadística 
d'analisi factorial per components principa1s utilitzada per 
a facilitar la interpretació dels resu1tats territorials. 

La Segona Part dedicada a l'analisi demografica de 
l'act;vitat femenina a Espanya, la qua1 es constituira com a 
punt de referencia per a l'analisi de la diversitat 
territorial del fenomen, consta de dos capítols: 

Capítol 1V.- On es presenta l'evolució de l'activitat 
femenina a Espanya des de 1970 fins a 1986 en el context de 
europeu, i l'evolució d'aquells factors socio-demografics i 
econom;cs que poden haver-hi inf1u1t, com són l'evolució de 
la nupcial itat i de la fecunditat, el canvi de va10rs en 
relac;ó a la dona; el procés de terc;ar;tzació. 

Capito1 V.- On s'analitza 1 'evo1ució de 1 'activitat 
femenina per generacions, es presentan els canvis en el cicle 
familiar de les dones emfatitzant l'aspecte de l'alternan9a 
entre la situació d'activitat i d'inactivitat. ion es 
p1antegen els ajustaments de calendaris pel que fa al 
matrimoni i al naixement de1s fil1s. 

La Tercera Part sobre l'analisi de la diversitat 
territorial de 1 'activitat femenina a Espanya conté dos 
capitols més: 

Capítol VI.- On s'exposen les pautes regiona1s de 
l'activitat femenina a principis del període en estudi (1970) 

i les possibles fonts de la diversitat regional observada i 
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on s'analitza l'evolució seguida per a cada unitat 
terri tori al (provinci es) entre 1910 i 1986. On s' intenten 
ai1lar els factors que millor expliquen la variació en la 
situació relativa de les dones al mercat de treba1l de cada 
província i on es presenta una zonificació d'Espanya 
resu1tant de l'ana1isi conjunta de l'activitat femenina i de 
les variables "contextua1s". 

Capitol VII.- On s'ana1itza l'evolució territorial de 
l'activitat de les generacions, centrant l'atenció en les 
generacions nascudes en els cinquantes perque 
pressuposadament són les que mi llor han de reflecti r e1s 
canvis recents en el cicle de vida i familiar. 1 on es 
presenten també les trajectories 1aboral-familiars 
predominants, a nivell de Comunitats Autonomes. 

Per acabar, es fara una recopi1ació dels resultats més 
destacables, de les conclusions principals i de les linies de 
recerca que caldria desenvo1upar en el futuro 

4. Breu historia de la tesi i agraiments 

Uns anys després de llicenciar-me en Ciencies 
Economiques, en 1 'especial itat de Socio10gia, a la 

Universitat de Barcelona, vaig tenir 1 'oportunitat d'estudiar 
una Maestria en Estudis Socials de la Poblaci6 a les Nacions 
Unides (Santiago de Xi1e). Aquesta oportunitat em va venir de 
la ma de la Dra. Anna CABRE, impulsora i directora del Centre 
d'Estudis Oemografics (CEO) de la Universitat Autonoma de 
Barcelona; també directora de la recerca que avui presento. 
Ella és qui m'ha guiat en aquest procés d'aprenentatge, m'ha 
donat conse11s de valor inestimable quan sentia que el meu 
objecte d'estudi se m'escapava de les mans i qui ha 
contri bui"t en gran mesura a que aquesta recerca sobre 1 a 
diversitat territ.orial de 1 'activitat femenina a Espanya 
arribés a bon fi. 
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Acabats els estudis de post-grau en Demografia a fina1s 
de l'any 1986, vaig comen9ar a treballar com a investigadora 
associada al Centre d'Estudis Demografics i vaig entrar al 
Departament de Geografia com a professora ajudant de 
Demografia de la mateixa Universitat AutOnoma amb motiu de la 
creació de la Facu1tat de Ciencies Politiques i Sociologia. 

Des d'aleshores he tingut l'oportunitat de participar en 
diverses recerques realitzades en el CEO, sota la direcció de 
la Ora. Anna Cabré i de la Ora. Isabel Pujadas, sobre la 
pob1ació d'Espanya i de Catalunya que han contemp1at d'alguna 
manera l'estudi del paper de la dona en els canvis 
demografics recents. Entre els diferents estudis rea1itzats 
vo1dria remarcar: "La pob1ació espaftola en el contexto 
europeo. Evolución y perspectivas", "Estudio sociodemográfico 
de la mujer en España", "Estructuras familiares en España", 
"Fecunditat i activitat a Catalunya", "Women of the South in 
the European Integration". 

Com a membre del Oepartament de Geografia de la 
Universitat AutonOma de Barcelona, he tingut la possibi1itat 
de participar en el projecte de recerca que dirigeix la Ora. 
Mª Oolors Garcia Ramón, pionera de la geografia feminista a 
, 'estat espanyol, sobre "El treba11 de la dona en les 
exp1otacions agraries fami liars", la qual cosa m'ha obert 
moltes portes per contrastar els meus propis punts de vista, 
i per seguir d'aprop el desenvolupament de la geografia des 
d'una perspectiva de genere. 

Per altra banda, l'any 1987, vaig tenir la possibilitat 
de fer una recerca amb la que havia estat la meva professora 
i mestra de Soc; 01 og i a Ora. Anna Al abart. La recerca que 
varem titular "De "activitat econOmica de la dona a 
Catalunya desde 1970", em va apropar for9a a 1 'estudi de 
l'activitat laboral femenina, l'objecte de la meya recerca 
actual. 
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La tesi doctoral que avui presento, doncs, no tindria 
sentit al marge d'aquests projectes de recerca esmentats. La 
meya investigaci6 s'ha generat i ha crescut al ca1iu de les 
discussions i el treba11 en equipo Sense l'intercanvi que he 
establert durant tots aquests anys amb e1s companys del 
Centre d'Estudis Demografics (C.E.D.) i e1s companys del 
Departament de Geografia de la UAB, i amb tots aquel1s i 
aque 11 es col. 1 egues, ami cs i ami gues preocupats per 
1 'activitat femenina, la realitzaci6 d'aquesta treba" hauria 
estat molt més difícil. Estic contenta de no haver fet tot 
aquest camí en solitario A mi personalment m'ha resultat molt 
enriquidor, tant de bo que els meus companys i companyes de 
v;atge també en tinguin bons records. 

Est;c també en deute amb molts investigadors socials que 
personalment no conec, espec;alment demografs, estudiosos de 
1 ' act; v i tat femen i na, perque m' han fac i1 i tat 1 a tasca de 
trobar sentit al munt de xifres entre els que de tant en tant 
m'he sentit perduda. 

Es evident que l'estudi de la diversitat territorial de 
1 'activitat femenina a Espanya ha precisat manipular una gran 
quant i tat d' i nformaci 6. Aquesta tasca ha format part de 1 

projecte propi del CEO de crear un banc de dades exhaustiu 
sobre la poblaci6 d'Espanya, del qual es responsable amb 
molta eficacia Amand Blanes, i al que vull agrair el seu 
suporto Esta c1ar que al marge del C.E.D. aquesta recerca 
hauria estat fora del meu abasto Altres persones del Centre 
han participat en diferents moments d'aquests procés. A totes 
el les, i en especial a Rocio Treviño i a Leticia Suárez, 
expresso el meu profund agralment. 

A tots aquells que han tingut la paciencia de llegir-se 
els "manuscrits", a la meya família i als més amics que han 
compartit amb mi neguits i males 11unes, gracies de tot coro 

Isabel Margarita André, Carme Alemany, Mireia Baylina, 
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Eva Bernhardt, Gemma Canoves, Paco Carreras, Daniel 

Devolder, Andreu Domingo, Josep Mª Fericgla, Marta 

Garcia, Zoe Georgion, Eva Lelievre, Mª José Lopez, 

Cristina Marqués Ferreira, Jorge Malheiros, Josep Mª 

Masjoan, Enric Mendizabal, Montse Navarro, Roser 

Nicolau, Marta Pallares, Angels Picazo, Anna Pruna, 

Isabel Pujadas, Muriel Rousselle, Isabel Salamaña, Josep 

Manel Soriano, Marta Solsona, Núr;a Solsona, Maria 

Stratigaki, Constanza Tobio, Toni Tulla, Paola Vinay, 

Dina Vaiou i Núria Valdovinos, Gracies. 
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CAPITOl 1 • PER QUE 1 COM lA DEMOGRAFIA S' INTERESSA PER 
l'ACTIVITAT DE lES DONES 

1. El DEBAT ACTIVITAT-FECUNDITAT 

la baixada de la fecunditat observada en el conjunt de1s 
paisos industria1itzats és un dels fenomens que reté 
1 'atenció de la demografía des de fa temps. En les dues 
últimes decades s'han mu1tiplicat els estudis dirigits a 
mesurar el fenomen, a buscar-ne les causes i a proposar els 
mitjans per a posar-1i un freo 1 és a partir d'aquesta 
preocupació que l'activitat de les dones s'ha trobat 
introduida en el cor del debat com a variable explicativa. 

Un de1s principals resu1tats dels nombrosos estudis 
e1aborats per a comprendre la baixada de la fecunditat és, 
efectivament, la seva associació inversa amb la participació 
de les dones en el mercat de treball: quan menys fills tenen 
les dones, més presents estan en el mercat de treba11, quan 
menys presents estan en el mercat de treba11, més fi1ls 
tenen. L' ex i stenc i a d J aquesta assoc i ac i ó no ha estat refutada 
per ningú, ; molts estudis l'han demostrada. Pero el que estA 
lluny de ser reso1t és el sentit causal d'aquesta relació: no 
es pot afirmar de forma contundent si les dones han reduit la 
seva fecundi tat per a poder formar part del mercat de 
treball, o bé si elles han anat a trebal1ar fora perque tenen 
menys fil)s (Kempeneers, 1985). 

En alguns paisos europeus, com ara Fran~a, s'han dedicat 
molts esfor90s al disseny, a l'aplicació i a l'avaluació de 
politiques familiars dirigides a incentivar les mares 
treballadores perque prioritzin llur activitat maternal per 
davant de l'activ;tat laboral. la pOlemica a nivell social 
que han generat aquestes politiques ha girat en torn als 
"problemes" de l'envelliment de la població i al finan~ament 
de les pensions i al "per; 1'" dels mov;ments migratoris 



mass;us prov;nents d'altres paisos menys desenvolupats. 

Des d'un punt de vista demografic, la preocupac;ó és que 
1 'emanc;pació de les dones, segons 1 'expressió més 
reconeguda, amb llur participació com a treballadores fora de 
la llar no sigui compatible amb una fecunditat que garanteixi 
el reemplayament de les generacions. La contradicció aparent 
entre la ;gualtat dels generes i la fecunditat suficient ha 
estat tractada, entre altres, per Nathan Keyfitz en el seu 
article "The fami ly that does not reproduce itself" (Keyfitz, 
1986), i per Anna Cabré en la seva intervenció al Seminari 
"Mujer y Demografía" organitzat per 1 'Instituto de la Mujer, 
que portava per titol "¿Es compatible la protección de la 
familia con la liberación de la mujer?" (Cabré, 1989). 

En l'ambít de la demografía social s'han fet molts 
esfor90s per a esbrinar la relació entre treball i 
fecunditat. S'ha confiat en que una correcta formulació de 
les preguntes d'una enquesta, preferentment en estudis 
10ngitudinals de la historia laboral ; la fecunditat 
retrospect i va de 1 es dones, i un bon di sseny d' un mode 1 
estadístic adequat pel tractament de la informació, hauria de 

permetre entendre la re1ació entre activ;tat laboral ; 
fecunditat. Pero diversos autors han destacat l'existencia de 

nombroses dimens;ons que condicionen ambdós comportaments i 
la necess;tat de fer analisi més detallades per a comprendre 

aquests diferents processos que es relacionen amb el treball 
; el comportament reproductiu (Terry, 1975; Sweet, 1981; 

Bernhardt, 1989; Lloyd, 1990). 

1.1. Constatac;ons empir;gues 

Els nivells de fecunditat a 1986 es trobaven per sota 
del reemplayament a tots els paisos de l'Europa occidental, 
amb la única excepc;ó d'Irlanda i Islandia (vegeu Quadre 
1.1). Qu;nze anys abans, els paisos del sud d'Europa 



QUADRE 1.1. INDEX SINTETIC DE FECUNDITAT I TAXA D' ACTIVITAT 
LABORAL FEMENINA (25-49 ANYS). 

PAiSOS COMUNITAT EUROPEA 1986. 

PAIS I.S.F. T.A.F. 

Alemanya (R.F,) 1,35 61,3 
Bélgica 1,53 63,3 
Dinamarca 1,48 87,5 
Espanya 1,49 38,3 
Fran~a 1,84 72,1 
Gran Bretanya 1,78 68,9 
Grécia 1,61 49,8 
Irlanda 2,43 40,1 
Italia 1,35 51,1 
Luxemburg 1,45 48,8 
Holanda 1,55 47,3 
Portugal 1,61 64,7 

Europa 59,5 

Font: 
TAL.: EUROSTAT (1988) Sondeo de Trabajo. Resultados de 1986. EUROSTAT. Bruseles 
I.S.F.: VAN DE KM (1988) The Second Demographic Transition Revisad: 
Theories and Expectations. Symposium on Population Change 
and European Society. Florencia. 



(Espanya, Portugal, ItAlia i Grecia) encara tenien una 
fecunditat per sobre del nive11 de reemp1 avament , pero en 
aquests paisos la dava1'ada de la fecunditat ha estat tan 
rapida que en pocs anys s'han afegit a la resta i han assolit 
fins i tot xifres mínimes a nivells mundials (Population et 
societés, 1991). 

Així dones, la davallada de la feeunditat és general, 
com és també general la tendencia, en el sentit contrari, cap 
a una major participaci6 de la dona en el mercat de trebal1. 
No ás eert per6, que els paisos que tenen la fecunditat más 
baixa coineideixin amb els que tenen la taxa d'aetivitat 
laboral femenina més elevada. No hi ha, dones, una relaci6 
fixa entre ambd6s fenomens. L 'expl icaci6 de 1 'evolució de 
cada un d'aquests fenomens en un país determinat cal buscar
la en la seva evolució histórica i les transformacions . 
assoeiades a aquesta evoluci6, tant en 1 'esfera familiar com 
en ,'esfera de ,a societat. 

L'any 1986, els paisos amb la taxa de fecunditat més 
ba;xa son la RepClblica Federal d'Alemanya i ItAlia (1,35 
fills per dona). En aquests paisos la dona en edat fecunda té 
només una participaci6 moderada en el mercat de treballa A 
Dinamarca prop del 90% de les dones de 25 a 49 anys formen 
part del mercat laboral t peró tenen una fecunditat més 
elevada que en e1s dos casos anteriors. FranQa, Gran Bretanya 
i Portugal, amb una fecunditat superior al 1,6 fills per 
dona, tenen al voltant del 70% de les dones d'aquest grup 
d'edat en ,a forva de treba11. Els paisos de la Comunitat 
Europea que tenen taxes d'activitat laboral properes al 50~, 
Grec; a, Ha 1 anda ; Luxemburg, tenen n; ve 11 s de fecund i tat 
forva diferents. Irlanda és el país que registra el nivell de 
fecunditat más elevat pero no 1; correspon la taxa 
d'activitat laboral más baixa. 

Espanya, encara que seguida de molt aprop per Irlanda, 
ás e, pais que el 1986 té el nivell més baix dJactivitat 



laboral femenina entre les edats de 25 a 49 anys, ma1grat 
haver protagonitzat el procés més rapid de dava11ada de la 
fecunditat, en l'ambit del palsos europeus, passant de 2,8 
fi l1s per dona a 1,6 fi 11s només en deu.anys (de 1975 a 
1985). Espanya té una fecunditat mo1t més baixa que Suecia, 
pais on treballen 9 de cada 10 dones en edat reproductiva, i 
en el qual la fecunditat no deixa de pujar des de 1983, 

havent arribat a creuar el llindar dels dos fills per dona 
l'any 1990 (Hoem, 1990). 1 sense anar tan lluny, la velna 
Portugal, amb una fecunditat més elevada que Espanya té una 
taxa d'activitat femenina comparable a la de Fran~a, ; per 
tant, for~a més elevada que la dels altres dos pai"sos de 
l'Europa mediterrania (Italia i Grecia) i molt més que la 
d'Espanya. 

Per tant, amb dades agregades, ma1grat que l'evo1ució de 
l'activitat i de la fecunditat ha seguit camins contraris en 
tots els palsos, no es pot dir que la relació entre les dues 
variables sigui clarament negativa. És clar que caldria 
controlar la diferent manera de mesurar l'activitat en cada 
un d'aquests palsos. A1s pai"sos mediterranis hi ha mo1tes 
dones que treballen en l'economia submergida i per diverses 
raons es declaren mestresses de casa. A Espanya, per exemp1e, 
segons 1 'enquesta "Condiciones de Vida y Trabajo en España" 

(1986), una de cada tres dones que treba11aven ho feien en 
condicions irregulars1• És a dir, que si aquestes dones es 
comptessin dins de la pob1ació activa, pel 1986, augmentaria 
la taxa d'activitat laboral femenina de 16 a 64 anys. 

A 1 tres ana 1 i s i s de ti pus transversa 1 han ut i1 i tzat dades 
individua1s en comptes de dades agregades.Per exemple, un 
estudi comparatiu entre dotze palsos europeus sobre la 
fecunditat i la planificaci6 familiar a Europa al voltant de 
l'any 1970 (Nacions Unide~, 1977). Amb dades provinents 
d'enquestes naciona1s de fecunditat, realitzades abans del 

1 El treball irregular es va definir, en aquesta enquesta, 
en funció de la relació del treballador amb la Seguretat Social. 



projecte de l'Enquesta Mundial de Fecunditat en dotze pa1sos 
europeus, es va trobar per a les dones casades una relació 
negativa entre activitat laboral i la fecunditat assol ida 
(L 1 oyd, 1990). UI:} cop estandardi tzada per 1 a duraci ó del 
matrimoni, la fecunditat de les dones casades que treballaven 
en el moment de l'enquesta era menor que la fecunditat de les 
que no havien treballat mai, mentre que les dones que no 
treballaven en aquell moment, pero que ho havien fet abans, 
ocupaven una situació intermedia. A Bélgica i Gran Bretanya, 
la diferencia de fecunditat acumulada al llarg de la vida 
reproductiva, era d'un fill, encara que en els a1tres pa1sos 
la diferencia fos molt menor. Per altra banda, el número de 
fil1s estava inversament relacionat amb la durada del treba11 
de la dona des del moment del matrimoni (Jones, 1982). 

A1tres estudis han demostrat també que la dona que 
treballa fora de casa té menys fills que les dones que només 
ho fan dins de la llar, i que la presencia de fil1s petits, 
particularment en edat pre-esco1ar, redueix la probabi1itat 
que la dona casada formi part de la for~a de treball 
(Bernhardt, 1989). De tota manera, aquesta associació no 
demostra l'ordre causal de la re1ació activitat-fecunditat 
que segons Sweet (1981) es pot formular de diferents maneres. 

1) Que les dones menys fecundes, o que restringeixen la 
seva fecunditat per altres raons, poden treba1lar amb una 
freqüencia major simp1ement perque tenen menys fi 11s que 
necessitin la seva dedicació o menys 1imitacions per a 
prendre les seves decisions. 

2) Que les dones que desitgen treballar restringeixen la 
seva fecunditat per tal d'assolir els seus objectius 
professionals. Aquí algunes dones podrien optar per 
l'estrategia de tenir els fills i tots seguits, i un cop el 
més petit ha assolit l'edat de l'escolarització obligatoria, 
dedicar-se a la carrera professional. Altrament, 1 'estrategia 
de tenir els fills i treballar de manera discontínua 



habitual, és la garantia de romandre de per vida en el grup 
de treballadors de segona categoria. 

3) Que les dones que volen tenir fi1ls restringeixen la 
. seva activitat laboral per a dedicar més temps a les 
activitats materna1s. 

4) Que un tercer factor (o serie de factors) sigui el 
responsable de la creaci6 d'una relaci6 inversa, o sigui que 
en realitat l'activitat ; la fecunditat no tinguin una 
i nf 1 uenc i a di recta entre e 11 es. A; x í I el comportament 1 abora 1 
i reproductiu poden estar associats dnicament perque ambd6s 
estan causalment associats amb altres característiques de 
tipus psico16gic o contextua1 (social i econ6mic) (5weet, 
1981, Fagnani i Castelain-Meunier,1989). 

1.2. L'enfocament del cicle de vida 

Avui, en l'ambit de la demografia social, tothom esta 
d'acord en el fet que hom no pot avanyar cap conc1usi6 sobre 
la direcci6 de les relacions causals entre activitat laboral 
femenina i fecunditat a partir d'evidencies trobades amb 
dades transversals: La construcci6 de la família i la 
participaci6 a la forya de treball es relacionen en una 
dinamica continua i per tant, cal estudiar aquesta relaci6 
utilitzant dades longitudinals. Ara bé, ¿quins s6n els 
fonaments te6rics que hi ha darrera d'aquesta afirmaci6? 56n 
diverses les perspectives des de les quals han estat 
investigades les pautes d'activitat i les pautes 
reproductives de les dones. En certa manera, aquestes 
perspectives corresponen a les fronteres de les disciplines 
academiques, per6 hi ha pocs exemples "purs" de treballs 
empírics o te6rics que s'adaptin a una sola perspectiva. En 
el seu article "Work and fertility", James 5weet (1981), fent 
una rev;si6 de l'estat de la qUesti6 a1s Estats Units, uneix 
els diferents enfocaments adoptats en e1s quatre segUents: 



1) La perspectiva normativa, desenvolupada durant el 
periode del "baby-boom", tracta de les normes socials que en 
la societat nord-americana pressionen la dona perque 
prioritzi la reproducció i la maternitat enfront de 
1 'activitat laboral. Tal com ha assenyalat Marianne 
Kempeneers (1981), aquesta perspectiva té com a corol.lar; 
que les taxes d'activitat femenina variaran inevitablement al 
11arg del cicle vital, la qual cosa convertira les dones en 
treballadores suplementaries, en funció de la dificil 
compatibilitat dels rols de mare i de treballadora. 

2) La perspectiva de la socialització dels rols sexuals , 
conreada tant per sociólegs com per psicólegs socials, es 
diferencia de 1 'anterior en que és més psicológica, 
concentrant-se més en l'individu que no pas en el nivell 
macro-social. Des d'aquesta perspectiva, la modernitat o el 
tradicionalisme de les orientacions dels rols de cada sexe es 
relacionara amb el treball i la fecunditat, la qual cosa 
produeix una associaci6 entre ambdós comportaments. 

3) La tercera perspectiva és la teoria de l'assignació 
del temps derivada de la microeconomia, i més coneguda com la 
nova economia de la llar, i que forma part de les teories 
económiques de la fecunditat (Becker, 1965). En aquest model, 
la unitat d'analisi és la familia i els supósits son els 
següents: el temps és un bé escas i els fi 11s s6n un bé 
durable, de manera que la demanda dels fi11s esta determinada 
pel seu cost, en termes d'oportunitat perduda, mesurable pe1 
salari ombra de la mare i pels beneficis o satisfaccions que 
els fills proporcionen. Aquesta perspectiva suposa el 
comportament racional de les families, les quals decideixen 
lliurement en funció de le se ves preferencies i planifiquen, 
a curt i a llarg termini, el temps que es vol invertir en 
cada cosa: en tenir i criar els fills i en treballar fora de 
casa. 

Aquesta teoría d'assignació del temps ha estat criticada 



des de diferents fronts: a) pe1 fet de considerar e1s infants 
com a bens durables, i la familia com una unitat de decisi6 
harmoni ca sense confl i ctes; i b) per dei xar de banda 1 es 
restriccions socials que impedeixen l'exercici de la "lliure 
elecci6", restriccions que actuen tant en la decisi6 de 
trebal1ar com en la de ser mare (Blake, 1968; Kempeneers, 
1989). Aquesta teori a economi ca de 1 a demanda d' i nfants 
formalment molt acurada, té, doncs, poca capacitat 
explicativa (Carrasco i Ovejero, 1989). 

4) Per últim, el comportament de les dones en materia de 
fecunditat i treball ha estat anal itzat, en 1 'ambit de la 
demografia social, segons el model experimental del cicle de 
vida. Des d'aquesta perspectiva es contempla com una 
alternan9a entre activitat i fecunditat. No és pas el 
resultat d'unes decisions preses des del moment del 
matrimoni, sin6 que és un procés continuat, en el qual les 
decisions es rea1itzen en cada etapa en funci6 de 
l'experiencia anterior que s'ha obtingut de diverses esferes 
de la vida, i del context economic i social en el qua1 viuen 
els individus, en aquest cas les dones. 

Ambdues experiencies, la laboral i la reproductiva, s6n 
el resultat de1s processos acumulatius que comencen en naixer 
i continuen al 11arg de la biografia personal. Ni els plans 
reproductius ni e1s projectes labora1s estan marcats, ambd6s 
varien en res posta als diversos objectius, experiencies i 
condicions de la dona i el marit. 

La perspectiva del cicle vital s'ha anat conso1idant en 
els estudis de demografia social, i és el rerafons que ha 
potenciat el desenvo1upament de les enquestes retrospectives 
per a la recollida de dades longitudinals i de la recerca de 
metodes estadístics adequats per a la seva analisi, tal com 
es fa en el present treba1l. 



1.3. Els progressos metodológics de l'anAlisi demogrAfica de 
l'activitat. 

L'estudi de l'activitat económica en demografia s'ha 
basat en 1 'analisi de les mal anomenades taxes d'activitat 2, 
les qua1s medeixen la proporci6 de persones actives en el si 
d'una poblaci6 donada. Aquestes taxes o proporcions s6n 
estimades a partir d'enquestes específiques sobre la pob1aci6 
act; va o a part ir de dades censal s. Les taxes d' act iv i tat 
permeten: 

1) indicar la dimensi6 relativa de la poblaci6 activa, 
a la que es dedicaran molts esforyos en aquest estudio 

2) elaborar taules de vida activa amb 1 'objectiu de 
mesurar la durada de l'activitat económica o laboral dels 
individus al l1arg d'un període determinat. 

Tot seguit argumentaré que les taules de vida activa, en 
ser constru,des seguint el model tradicional de les taules 
classiques d'extinci6 d'una poblaci6, s6n de poca utilitat a 
l'hora d'analitzar l'activitat femenina. 

Fins fa poc, 1 'anal isi demografica s'ha desenvolupat 
considerant de manera separada cada fenomen demografic. El 
principal objectiu era an1ar 1 'esdeveniment que es vo1ia 
estud i ar de 1 s a 1 tres fenomens pertorbadors, com 1 a mortal i tat 
i els moviments migratoris. Així trobem en els manua1s 
c1assics de demografia, que els fenómens a,llats en estat pur 
s6n tractats separadament en diferents capítols: mortalitat, 
nupcialitat, fecunditat, moviments migratoris. L'estudi de 
1 'activitat económica de la poblaci6 no és ni ha estat 
estrictament objecte de la demografia, ja que, igual que la 
nupcialitat, no té un efecte directe sobre el volum de la 
pob1aci6. En aquest sentit, es pot assenyalar que l'interes 

2 En demografía les taxes són una relació entre una variable 
fluxe i un estock de població. En canvi les taxes d'activitat són 
una proporció entre dos stocks. 



recent de la demografia europea per la nupcialitat i les 
noves formes familiars també es fruit de la suposada relació 
inversa entre fecunditat i cohabitació. 

Per altra banda, l'analisi demografica tradicional no 
contempla l'heterogene=¡tat entre els individus, de manera que 
dins d'una generació, la historia estadística dels individus 
que la componen és la historia estadística del conjunt de la 
generació (Courgeau i lelievre, 1989). A l'hora d'estudiar 
1 'activitat femenina, aquests dos aspectes, a1l lament del 
fenomen i homogenei'tat dels individus, constitueixen una 
limitació molt importante En primer lloc, perque l'activitat 
laboral de la dona no pot ser deslligada de la seva activitat 
maternal, ; en segon lloc, perque les trajectories laborals 
i familiars de dues dones que pertanyen a la mateixa 
generaci ó poden ser extraordi nari ament di ferents, depenent de 
factors tan diversos, com l'origen social, el tipus d'estudis 
realitzats, 1 'actitud davant del feminisme o la historia 
laboral del seu marit, per exemple. 

Aquests dos aspectes, integració i heterogene=¡tat no es 
tenen presents quan es construeixen les taules de vida 
activa, amb l'objectiu d'estimar la intensitat i el calendari 
de l'activitat. A més, la construcció d'aquestes taules, tal 
com s'han concebut les taules classiques de mortalitat o de 
primeres núpcies, implica el respecte a dos suposits basics 
de fenomen estacionari i d'esdeveniment no renovable, 
suposits i condicions que de cap manera es poden fer quadrar 
amb la rapida evolució de 1 'activitat femenina ; amb el 
caracter discontinu i seqüencial propi de la historia laboral 
de les dones (Kempeneers, 1985). 

Fins no fa massa temps, aquesta eina, les taules de vida 
activa, podia ser útil per a l'estudi de l'activitat 
masculina, ja que el més comú era que els homes entraven a 
formar part de l'anomenada població activa un cop a la vida 
i ja no en sortien fins que arribava l'hora de la jubilació. 



Ara bé, en els darrers quinze anys les coses han canviat 
forQa. La reestructuració del procés productiu i la 
precarització del mercat de treball, estan convertint en 
obsoleta la taula de vida activa també per 1 'estudi de 
l'activitat dels homes. En la nova situaci6 és freqüent la 
transici6 de l'ocupació a l'atur i viceversa, pero fins i tot 
comenQa a donar-se el eas de la transició de l'activitat a la 
inactivitat. L'exemple més clar s6n els aturats desanimats, 
que no estan ocupats pero que tampoc busquen feina, de manera 
que tampoc poden ser comptats entre la fracció dels aturats 
dins dels actius estrictament, perque no busquen cap feina 
malgrat estar disponibles per a treballar. Així, si el pas 
d'inactivitat a l'activitat, que és el que permet calcular 
les probabil itats d'entrada a 1 'activitat a les diferents 
edats pot produir-se més d'una vegada, aquí també falla el 
suposit d'esdeveniment no renovable. 

La preocupaci6 i els esforQos per a dissenyar metodes 
d'anA1isi capaQos de eopsar la interacció entre dos o més 
fenomens, ; també 1 'heterogenei"tat de les poblacions, ha 
estat paral. lela a la inquietud per a comptar amb una 
informaci6 adequada per a l'estudi conjunt del comportament 
laboral i reproduetiu. 

Cal remarcar especialment, en aquesta direcció, la 
contribució dels demografs Daniel Courgeau i Eva Lelievre 
titulada "Analyse démographique des biographies", pUblicada 
per l'Institut National d'Etudes Démographiques (INEO), d'on 
ambdós autors s6n investigadors. Es una aportació de primer 
pla al repte metodologic que tenim plantejat. 

Assenya1en els autors que per a l'anAlisi de la 
;nteracci6 entre fenomens demogrAfics i per l' anAl isi de 
l'heterogeneltat dels grups humans, les estadístiques 
habituals, a saber, e1s censos de població ; els registres no 
s6n pas adients. Aquestes fonts tradicionals únicament 
permeten afrontar estudis de demografia diferencial, és a 



dir, aplicar els metodes d'analisi classica a cada 
subpoblació (per exemple definida segons l'estat civil, o la 

nacionalitat), la qual cosa permet l'analisi comparativa de 
comportaments particulars. 

Per a l'estudi de la interacció i l'heterogeneltat, les 
unitats d'analisi no poden ser els esdeveniments (matrimoni, 
naixement o entrada a l'activitat) sinó la biografia 
individual, considerada com un procés complexo No es tracta 
d'al1lar cada fenomen en estat pur, sinó al contrari, 
d';ntentar veure com l'existencia d'un esdeveniment pot 
influir en la continuació de la vida de l'individu i com 
certes característiques poden fer que un individu es comporti 
de manera diferent d'un a1tre. 

Aquest canvi d'optica ha portat a alguns demografs a 
reformular les bases de l'analisi demografica en termes de 
processos estocastics complexos (Hoem i Fong, 1976; Courgeau 
i Lelievre, 1989). 

Des d'aquesta nova perspectiva metodologica, e1s 
processos complexos no es produeixen pas en un espai-temps 
abstracte, sinó que prenen forma dins una estructura social 
particular. No es considera, doncs, una societat tancada, 
sinó al contrari, que el sistema familiar, economic, po1ític, 
rel igiós, d'educació o associatiu, per exemp1e, estan en 
contínua evo1ució. Cada membre de la societat pot estar 

imp1icat dins de cada sistema de manera diferent. I és la 
interacció d'aquests diferents tipus d'imp1icacions la que 

conformara un espai i un temps propis a cada situació. Aixi, 
l'analisi demografica de les biografies, el que busca és 

veure de quina manera un esdeveniment familiar, economic o 
d'una altra mena que viu un individu, modificara la 
probabilitat d'aparició d'a1tres esdeveniments de la seva 
existencia. 

S'arriba així a l'analisi de l'heterogeneltat de les 



poblacions vista sota una forma dinamica, no estatica ni 
determinista, sin6 probabilística. Ates que una persona en 
naixer pot seguir una gran varietat de trajectories, la 
biografía d'un individu pot ser definida com el resultat d'un 
procés estocastic complex, que es desenvolupa al llarg del 
temps, pero situat dins d'unes condicions historiques, 
geografiques, economiques i socia1s donades (Courgeau i 
Lelievre, 1989). 

Courgeau i Lelievre formalitzen així l'ana1isi i e1s 
metodes d'estimaci6 de la distribuci6 de les probabil itats de 
les trajectories seguides per una població donada. Parteixen 
del cas més simple, de l'estudi d'un sol esdeveniment, el 
compliquen després estudiant la interacció entre dos fenomens 
i, fina1ment, presenten la situació més complexa amb "n" 
fenomens. E1s metodes d'analisi que proposen s6n una 
genera1ització dels mode1s markovians. 

Els autors assenyalen que perque una anal isi de les 
interaccions entre diversos fenomens sigui possible, cal 
recollir la data precisa i la localització en l'espai 
d'aquests esdeveniments (Courgeau i Lelievre, 1989, pag.13). 
L'enquesta realitzada per l'INED el 1981 sobre la biografia 
familiar, professional i migratoria, coneguda com la "triple 
biografia", és la que ha servit als autors per a posar a 

prova les possibles aplicacions dels mode1s dissenyats 
(Lelievre, 1987). 

L'Enquesta de Fecunditat del Canada de 1984 també recull 
informaci6 precisa en mesos i anys, sobre el ca1endari 
matrimonial, el calendari dels naixements i el ca1endaride 
les entrades i sortides de l'activitat per a les generacions 
femenines nascudes entre 1934 i 1965 (Kempeneers i Lelievre, 
1987). En la mateixa línia cal situar e1s estudis 
longitudinals de la Unitat de Demografía de la Universitat 
d'Estoco1m, que han estat possibles gracies a l'Enquesta de 
Fecunditat de Suecia de 1981 (Bernhardt, 1986; Hoem i Hoem, 



1987) . 

Ma 1 auradament, no s' han pogut ap 1 i car aquests metodes en 

el present treball, ja que a Espanya encara no comptem amb 

enquestes on la biografia laboral de la dona es reculli de 

manera precisa. Amb tot, l'analisi de la informació 

retrospect i va de l' Enquesta de Fecund i tat de 1985 permet 

aportar elements interesants per a l'estudi i la comprensió 

de la relació entre activitat laboral i la fecunditat a 

l'estat espanyol. 

2. QüESTIONS TEORIQUES EMERGENTS SOBRE TREBALL I FAMILIA 

2.1. Les aportacions de l'an81isi longitudinal de l'activitat 

femenina: la relació entre cicle laboral i cicle 

familiar. 

Nombrosos demografs han criticat la pertinencia de dades 

de tipus transversal per analitzar la relació entre 

1 'activitat i la fecunditat (Sweet, 1982; Oppenheimer, 1982). 

A poc a poc, les dades d'enquestes retrospectives i 

,'enfocament longitudinal s'han anat imposant com les més 

adequades per esbrinar 1 'evolució del comportament de les 

dones en materia de fecunditat i "activitat. 

El projecte de l'Enquesta Mundial de Fecunditat ha estat 

mo 1 t i mportant en aquest sent i t, j a que en el qüest i onari 

basic recomanat inclou, entre altres coses, la historia 

completa dels embarassos i dels matrimonis i un modul de 

preguntes dedicat a la reconstrucció de la historia laboral 

de la dona entrevistada. En el marc d'aquest projecte, a 

Espanya es va reco 11 ir, l' any 1977, per pr i mera vegada de 

manera sistematica, informació retrospectiva sobre la 



fecunditat i sobre l'activitat femenina. Encara que la 
informació recollida és molt limitada, permet posar en 
relació diferents etapes de la constituci6 de la familia amb 
les de la vida professiona1 de les dones. 

En al tres pa i' sos s' han rea 1 i tzat enquestes més comp 1 etes 
que permeten l'analisi retrospectiva de l'activitat, no 
solament en termes de successió de feines abans i després del 
matrimoni i entre el naixement dels fi11s, sin6 també sobre 
la durada de les ;nterrupc;ons. En alguns casos, f;ns i tot 
es recul1en els motius que addueixen les dones per a deixar 
de treba 11 ar. 

Els resultats de les analis;s longitudinals a vegades 
han proporcionat evidencies de la relaci6 negativa entre 
activitat i fecunditat (Bernhardt, 1986; Toe1ke, 1986), pero 
d ' al tres vegades han suggeri t dubtes sobre una estr i cta 
dependencia entre ambd6s fenomens (Ni Bhrolcháin, 1986; 

Veron, 1987; Mott ; Shapiro, 1983). 

L'impacte de la transició de la maternitat sobre 
l'activitat economica de les dones sueques un any després del 
naixement del primer fill ha estat estudiat per Eva Bernhardt 
( 1986), ut i 1 i tzant 1 es dades de l' Enquesta de Fecund i tat 
sueca del 1981. L'autora ha trobat que 1 'arribada del primer 
infant produeix una drastica reducci6 de la participaci6 de 
la dona en la forya de treball. La probabilitat de romandre 
a casa un any, després del part, esta significativament ; 
imperativa afectada per la durada de 1 'educació i per 1 'estat 
matrimonial, de manera que les dones cohabitants tenen una 
probabilitat menor que les casades. En comparar diferents 
generacions, resulta que l'efecte diferencial d'aquests dos 
factors es redueix amb el temps i els diferents grups de 
dones tendeixen a manifestar comportaments cada vegada més 
semblants. 

L 'efecte del matrimoni i del naixement dels infants 



sobre la participació de la dona en la for9a de treball ha 
estat estudiat per Angelika Toelke (1986) per a tres 
generacions de dones alemanyes nascudes els anys 1929-31, 

1939-41 ; 1949-51. El resultat indica que les generacions més 
joves han ajornat la sortida del mercat de treball per a 
posteriors estadis del cicle de vida familiar; així, l'efecte 
del matrimoni s'ha anat reduint, mentre que han anat guanyant 
importancia les raons relacionades amb la cura dels infants. 

Els resultats de l'estudi de Heather Joshi (1989) sobre 
l'experiencia de les dones angleses co;nc;deixen for9a amb 
els de A. Toelke. Durant la postguerra, les dones van 
interrompre el treball en casar-se i la seva absencia del 
mercat de treball va esdeveni r temporalment i progressivament 
associada amb l'arribada i presencia dels infants. La 
maternitat reemp1a9a el matrimoni com a motiu per a deixar el 
treba 11 assa 1 ar i at i, poques vegades aquesta sort i da de 
l'activitat esdevé definitiva. 

En estudiar el cas de Gran Bretanya, Maire Ni Bhrolcháin 
(1986) ha trobat que l'ocupació té un doble efecte sobre la 
fecunditat: la feina actual té una influencia negativa, una 
desacceleraci6, i la feina del futur una influencia positiva, 
una acceleració. Ella mostra que la pujada de la fecunditat 
constatada després de la guerra, a mitjans del anys seixanta 
pot haver estat causada, en part, pel gran moviment 
d'integració de les dones a l'activitat economica. L'efecte 
de la feina futura hauria estat dominant durant els anys 
cinquanta i seixanta i 1 'efecte de la feina actual hauria 
augmentat durant els anys setanta. 

En el cas de les dones franceses, Jacques Ve ron (1987) 

conclou que entre l'activitat laboral i la fecunditat només 
hi ha una relació de dependencia marginal. A Fran9a en els 
darrers decenn;s s'ha generalitzat el model de dona 
treballadora. Les dones, tinguin fills o no en t;nguin, estan 
cada vegada més presents en el mercat laboral. Durant els 



anys seixanta i setanta es produeixen canvis notables a 
Fran98 (reducció de la fecunditat y desaparició del "cicle 
tradicional" de ,'activitat femenina, entre altres), pero 
1 'ana' i s i basada en estructures fami 1 i ars estandari tzades 
indica que encara que no s'haguessin produit canvis familiars 
durant el període, el nombre de dones actives seria el 
mateix. En consequencia, 1 'autor rebutja la hipotesi 
d'estricta dependencia entre activitat i fecunditat (Veron, 
1988) . 

A partir de les dades d'una enquesta longitudinal 
d'entrevistes repetides sobre l'exper;encia laboral de les 
dones joves (NlS) als Estats Units, F.L. Mott i D. Shapiro 
(1983) han pogut comprovar que no hi ha cap relació entre el 
comportament laboral anterior al naixement del primer infant 
i la integració laboral posterior a la maternitat, amb 
independencia del nombre de fills tinguts. Aquests resultats 
contrasten amb els obtinguts a partir de dades transversal s 
que indiquen un impacte significatiu i negatiu de la 
fecunditat sobre l'activitat. 

Els dem6grafs suecs, Britta Hoem i Jan Hoem, a partir de 
dades procedents de l'Enquesta de Fecunditat Sueca de 1981, 

es qüestionen el suposit que les dones sueques amb un nivell 
educatiu més elevat o amb un posició més ferma en el mercat 
de treball necessariament tinguin un cost d'oportunitat més 
elevat que les altres dones, quan es tracta de tenir el segon 
i el tercer fill. L'efecte del temps acumulat en la for9a de 
treball, del nivell de renda ; del cost d'oportunitat 
proporcionen una comprensió molt marginal de les diferencies 
de fecunditat. En canvi, la historia laboral, la historia 
demografica, els valors personals de la dona i la 
possibilitat de decidir sobre el curs de la seva vida 
apareixen com els determinants més forts del seu comportament 
reproductiu. 

En un article recent, Eva Bernhardt (1989) ha resumit 



les conclusions dels múltiples estudis realitzats des de la 
perspectiva del cicle vital, en base a dades provinents 
d'enquestes retrospectives i que han aplicat metodes 
d'analisi probabilística complexos de la segOent manera: 

"Semb1a ser un tema indiscutible que la fecunditat té un 
impacte immediat i negatiu en el treball de les dones. 
Tanmateix, aquest efecte tendeix a ser transitori i es 
redueix a mesura que e1s fills es fan grans. Per a1tra 
banda, i malgrat la quantitat d' investigacions que s'han 
fet en aquesta area, l'efecte invers, és a dir, que el 
trebal1 femení té una influencia negativa en la 
fecunditat, no és pas evidente ( ... ) Gran part de les 
investigacions s'han mostrat esceptiques sobre 
l'existencia d'un projecte de treball preví a la 
maternitat i argumenten que el treba11 és més aviat una 
conseqüencia posterior (possible) de la limitaci6 de la 
grandaria de la família per altres raons, la qual cosa 
permet treballar a la dona"(E. Bernhardt, 1989, pp. 24-
25) . 

Eva Bernhardt pensa, per6 que les dones intenten 
progressivament mantenir-se de manera més o menys contínua 
lligades al mercat de treball mitjan9ant la limitaci6 de les 
interrupcions del treball degudes als naixements i trobant 
diverses maneres d'organitzar el treball i la vida familiar 
quan els infants s6n més joves. 

2.2 Les aportacions dels estudis sobre la segmentaci6 
laboral per raons de genere. 

Des d'una perspectiva hist~rica, el treball de la dona, 
casada o no, ha estat habitual, no solament com a 
treballadora domestica a 1 'agricultura o al comer9, sin6 
també en la indústria des dels inicis de la 
industrialitzaci6. Per tant, no és correcte dir que en les 
darreres decades, en el m6n occidental, s'ha produit un canvi 
extraordinari en la intensitat del treball de la dona. El que 
és cert és que ha canviat la natura del treball que la dona 
fa, j a que cada vegada té una presenci a més gran en el 
treball assalariat. 



Aquesta maj or presenc i a de 1 a dona en el mercat de 
treba 11 assa 1 ar i at, segons un informe de l' OCOE (1985) semb 1 a 
estar associada amb cinc factors: 

1) Reducció de la fecunditat 
2) Augment del nivell d'instrucció 
3) Oesenvolupament de la infrastructura social 
4) Canvis ideologics i polítics 
5) Expansió del terciari, en especial del sector pÚblico 

El primer factor ha estat tractat en l' apartat anterior. 
Pel que fa a l'augment del nivell d'instrucció, certament en 
els darrers anys s'han escur9at for9a les distancies que hi 
havia entre els homes i les dones pel fet que cada vegada és 
més freqüent que la dona accedeixi als estudis superiors. En 
l'actualitat, el problema no és tant el nivell dels estudis 
com el ti pus d' estudi s. Les dones es concentren en 1 es 
carreres que ten en menys demanda en el mercat de treball, i 
és per aixo que entre les dones universitaries l'atur és molt 
més freqüent que entre els homes. 

En relació al desenvolupament de la infrastructura 
social, cal entendre que aquest ha contribult en certa manera 
a atenuar la incompatibilitat entre l'activitat maternal; 
l'activitat laboral. L'existencia d'un bon servei d'esc01es 
bress01, per exemple, hauria de ser un dels factors claus per 
afavorir la combinació entre el treball remunerat i la 
maternitat, perque tal i com estan estructurats els palsos 
occidentals, aquesta sembla ser una tasca extraordinariament 
difícil. Pero de fet, en molts palsos europeus, i no només en 
el nostre, tant la cobertura com les condicions per accedir 
a aquests serveis (preus, horaris) no són pas les 
desitjab1es, i de fet no estan pas a 1 'abast de tots els 
grups socials que els poden necessitar. 

Per últim, el canvi de valors socials en relació al Que 
s'espera de les dones i especialment els factors que operen 



des de la banda de la demanda de ma d'obra, penso que són els 
que més contribueixen a una major presencia de la dona en el 
treball assalariat. 

S' ha produ i"t un augment en 1 a demanda de ma d' obra 
femenina, pero no solament pel desenvolupament del terciari, 
en especial dels serveis personals que cada vegada ocupen a 
una part més important de la població activa, sinó també pels 
canvis economics que s'estan produint des de principis dels 
anys setanta. Canv;s que afecten als sistemes de producció, 
i que suposen la substitució de la gran empresa fordista, 
hereva del taylorisme, per un sistema de producció segmentat 
en el seu procés i escampat pel territori (Benton, 1986; 
Trullen, 1990). És la flexibilització i la precarització de 
les condicions laborals i l'aparició -; a vegades 
generalització- d'una gran varietat de treballs "atipics". 

En aquest nou escenari la dona té un bon lloc reservat. 
No és casual la recent aparic;ó d'un informe pUblicat per la 
Com;ss;ó de les Comun;tats Europees intitulat "Women ;n 
atypical:employment" (1989). Els autors d'aquest llibre, D . . " . ": 
Meulders i R. Plasman han elaborat un autent;c inventar; de 
les diferents formes en les quals una dona pot estar 
treballant actualment en els diferents palsos europeus: 
Treball a temps parcial; treball temporal; treball de temps 
fragmentat, de cap de setmana, de "blocs", de torns variables 
o "work at call"; d'autonom o subcontractat; d'ajuda 
familiar; treball a domicili; treball submergit; treball amb 
salari redu;"t; treball d'aprenentatge; treba" irregular; 
etc. No totes aquests formes de treball són noves, ja que 
algunes fins i tot són tant velles, com el treball 
d'aprenentatge, que estan en desús. Pero d'altres són ben 
noves: el "work at callo, forQa estes als Palsos Baixos i a 
Italia, que consisteix que el treballador ha d'estar 
disponible per a quan el pugu; necessitar 1 'empresa, n'és un 
bon exemple. 



L'augment de la disponibilitat del treball a temps 
parcial ha redult molt l'antagonisme entre el treball i la 
maternitat. A Suecia, per exemple, més del 90% de les dones 
en edat reproductiva treballen, pero la gran majoria ho fan 
a temps parcial. Com de fet , en el 1990 en aquest mateix 
país, només un 7% dels treballadors a temps parcial eren 
homes. 1 és que, tal com diu Eva Bernhardt (1989, p.19), 
"treball i maternitat són incompatibles precisament perque el 
treball i la paternitat són perfectament compatibles". 

A ix í , cada di a 1 es dones estan més presents en el 
treball assalariat, pero sense que canv;l notablement la seva 
condic;ó de treballadores "suplementAries". Gairebé totes les 
dones casades encara que t;nguin una act;vitat laboral 
remunerada, consideren que aquesta no eximeix de la seva 
responsabi 1; tat com a mestresses de casa, que és 1 a seva 
activitat prioritAria. En aquest sentit la dificultat de 
combinar el treball amb les responsabilitats familiars és un 
dels majors obstacles per assolir la igualtat de la dona en 
el mercat del treball (OCDE, 1985). 

Els homes adults es troben majoritAriament integrats en 
el mercat de treball "primari" que ofereix els trebal1s més 
estables, en condicions que poden ser vetllades pels 
sindicats, amb salaris més alts i amb possibilitats de 
promoció. En canvi, les dones, els joves i els estrangers 
tenen més possi bi 1 i tats de formar part de 1 mercat 
"secundar;", que escapa de l'Ambit d'intervenció dels 
si ndi cats, ; on e 1 s llocs de treba11 no són establ es, e ls 
salaris són baixos i les possibilitats de promoció són 
prActicament nulo les. Des d'aquesta perspectiva, la reducció 
de les desigualtats passa obligatoriament per una 
reorganització estructural del mercat de treball (Kempeneers, 
1985) . 



2.3 Les aportacions dels corrents feministes: per una 
reconceptualitzaci6 de l'activitat economica. 

Les dones sovint guanyen menys que els homes. En els 
palsos de l'QCDE cobren, aproximadament, un 30% menys que els 
homes, i la concentració de les dones en les ocupac;ons de 
salaris més baixos és el factor més important per a explicar 
la discrim;nació salarial que pateixen les dones, pero no és 
l'ún;c. Els economistes neoclassics, amb la teoria del 
cap ita 1 huma (Becker, 1964) , han argumentat que són 1 es 
diferencies en la formació i en la productivitat dels 
treballadors el que expl ica les diferencies salar;als. Sembla 
que la teoría de la segmentac;ó del mercat de treball, segons 
la qual no són les característiques individuals sinó la 
propi a estructura de 1 mercat de treba 11 1 a que reserva a 
certa categoria de treballadors els llocs de segona 
categoria, s'imposa com enfoc rival a la teoría del capital 
huma. 

Fins aquí, cap d'aquestes teories ha qüestionat la 
divisió general del treball segons el sexe, que atribueix a 
les dones la responsabilitat prioritaria del treball a 
l'interior de la família. Són les teories feministes les que 
combinant les nocions de capitalisme i patriarcat, 
proporcionen una expl icació cabdal de la segregaci6 

professional dels sexes. El feminisme marxista tradicional ha 
destacat que fins avu; cap societat no ha industrialitzat el 
treball domestic i que les dones, en tant que grup, tenen una 
relac;ó diferent que els homes amb la producció de 
mercader;es; elles no en són responsables i per a;xo tenen un 
status inferior que els homes (Kempeneers, 1985). 

Per tant, h; ha clarament una subordinació de la 
reproducció a la producció ; del sexe femení al sexe masculí. 
La segona generació de feministes marxistes rebutja la 
re1ació jerarquica entre capita1isme ; patriarcat, ; postulen 
una relació dialectica entre ambdós sistemes. És el princip; 



dels estudis que denuncien la invisibilitat del treball 
domestic i dels que intenten analitzar la relació dialectica 
entre treball domestic i treball assalariat. Des d'aquesta 
nova perspectiva, per analitzar acuradament la posició de les 
dones dins la familia d'una part i dins del mercat de treball 
per 1 'altra, és imprescindible estudiar simultaniament la 
seva posició dins de les dues esferes de 1 'activitat. Es 
tracta de copsar 1'articulació entre sistema productiu i 
estructures familiars rebutjant la dicotomia entre producció 
i reproducció. Aixi, la familia, que mai es té en compte per 
estudiar l'activitat dels homes, és un punt de partida 
i nev i tab 1 e en el cas de 1 es dones, si gu i v i sta com un 
obstacle a la seva activitat o com a primera causa de la seva 
discriminació en el mercat de treball. Per aixo cal seguir 
pas a pas el desenvolupament de la vida activa i familiar de 
les dones, és a dir, les trajectories d'ambdues activitats, 
tenint en compte el context en el qual es generen: mercat de 
treball i estructura familiar de manera simultania (Barrere
Maurrison, 1984). Des d'aquesta perspectiva, el concepte de 
cicle de vida que contempla l'alternan9a entre activitat 
assalariada i activitat domestica, sembla, doncs, del tot 
avinent. 



CAPITOl 11 
FONTS DE DADES DEMOGRAFIQUES PER L' ESTUDI DE L' ACTIVITAT 
FEMENINA A ESPANYA 

El proposit d'aQuest capitol és el d'analitzar els 
criteris uti 1 itzats per a la definició del concepte de 
treball en els instruments de recollida d'informació (censos 
i enQuestes), i les estimacions de l'activitat femenina Que 
se'n deriven, base de les estadístiQues oficials sobre 
l'activitat economica de la pOblació de l'Estat espanyo1. Es 
tracta d'establir, més concretament, fins a quin punt aquesta 
definici6 permet mesurar o quantificar la participació 
f emen i na en l' act iv i tat econom i ca de mane ra adeQuada, i 
mostrar Quina part de la feina Que fan les dones no és 
"comptada". 

En aQuest capítol em proposo, doncs, revisar en el 
context de les recomanacions internacionals: a) els protoco1s 
de 1 s censos i enQuestes espanyo 1 es sobre act iv i tat i b) 
comparar diferents estimacions quantitatives de l'activitat 
laboral femenina per mostrar fins a Quin punt el metode de 
recol.lecció de la informaci6 pot condicionar els seus 
resultats. M'enfrontaré també al delicat tema de les 
estadístiQues territorials. Aquest ha estat, sens dubte, un 
de1s entrebancs més grossos amb e1s Qua1s m'he trobat a 
l'hora de fer aquest trebal1 d'investigació, tant per les 
1 imitac;ons en el grau de desagregac;ó de la ;nformació 
disponible com pel problema de manca de continuitat de les 
series estadístiques. Els criteris han anat canviant i encara 
que cada vegada que s'introdueix una modificac;ó es fa amb la 
finalitat de millorar la captació del fenomen en estudi, si 
no es preveu la correspondencia amb les series anteriors, 
aQuest avenQ pot ser també una dificultat per a captar els 
canvis que s'estan produint. 

El di~seny d'un QUestionari i totes les altres etapes 
del procés estan condicionades per l'estructura de la 



societat en funció del genere. Socia1ment s'atribueixen 
diferents rols a l'home i a la dona: mentre Que a l'home li 
correspon guanyar-se la vida treba11ant fora de casa, la dona 
és la primera responsable de la cura de la llar. No és facil, 
per tant, que les dones treballin en les mateixes condicions 
que e1s homes. Si el concepte de treba11 definit per a 
1 'elaboració de les estadistiques laborals es basa en el 
tipus d'activitat que desenvolupa l'home, ben segur que el 
treball de la dona restara sUbestimat, fins i tot aquel 1 que 
la dona realitza en l'esfera productiva i com a treba11adora 
assalariada. 

Parlaré fonamentalment. de la primera; de 1 'última etapa 
del procés de generaci6 de informació: la del disseny del 
qüestionari i la dels resultats pUblicats. Pero abans que la 
informació prengui forma d'estadíst;ca cal superar moltes 
altres etapes: elaboració de la mostra (si s'escau), 
recol1ida de la informaci6 (treball de camp) , codificaci6 
dels Qüestionaris, compatibilització dels resultats" 
tabulació i, finalment, pUblicaci6 de les taules 
estadistiQues. Cada una d'aQuestes etapes comporta una serie 
de decisions que també estan condicionades culturalment, 
decisions en relació als criteris de. representativitat de la 
mostra, al grau de desagregació en Que cal presentar el 
resul tat.s , al creuament de variables, etc. 1 totes elles, 
condicionen els resu1tats de qua1sevo1 investigaci6 Que 
prengu; aquestes estadistiques com a punt de referencia. 

1. El MARC DE REFER~NCIA: ElS CONCEPTES 1 LES DEFINICIONS 
aASIQUES 

1.1 Sobre el concepte de t.reball 

Abans d' iniciar la revisió dels qüestionaris, sembla 
convenient. fer referencia a la discussió existent entorn al 
concepte de treballa En el sentit més ampli, treball és tota 



activitat encaminada a la producci6 de béns i serveis, per a 
satisfer necessitats humanes, desenvolupada en l'esfera 
privada o pública, al marge de quin sigui el seu desti 
(autoconsum o intercanvi). Pero per elaborar les 
estadístiques sobre 1 'activitat economica de la poblaci6 
s'utilitza un concepte més restringit de treball que inclou 
només el que contribueix a la producció de béns i serveis per 
a ser intercanviats en el mercat, producci6 que s'inclou en 
els Comptes Nacionals. 

Així doncs, la valoraci6 social del treball no depen del 
treball en si, sinó de la instituci6 social en la qual es 
realitza. Quan el treball d'una persona es desenvolupa en 
,'ambit públic, aquest es realitza d'acord amb les relacions 
laborals establertes ; des de posicions socials reconegudes 
; codificades; el treball és remunerat i a més de la 
compensació economica, significa la legitimació social 
d'aquesta activitat. Pero quan l'activitat d'una persona es 
realitza al marge del mercat, a l'interior d'un grup soc;a1 
primari, com ara la família, és un treball supeditat a les 
relacions entre les persones que difíci lment sera valorat com 
el treball extradomestic. 

El treball que en l'actualitat fa la dona es localitza 
en primer 110c en l'esfera privada: treball domestic i 
treball d'ajuda familiar en diferents tipus d'activitats. En 
aquest ambi t 1 a dona produe ix béns i serve i s no so 1 ament 
útils sinó necessaris per a la reproducci6 de la for9a de 
treball, per a la reproducci6 biologica i per a la 
reproducc;ó social. Pero segons els criteris vigents només és 
comptada com a "activa" si el fruit del seu trebal1 és 
intercanviat en el mercat. 

Pel que fa al treball domestic, en general, en les 
enquestes que revisarem no se'n fa cap consideració. Aquest 
és un fet que no només es produeix a Espanya, s;n6 que és 
generalitzat. Les estadístiques oficials neguen el caracter 
economic d'aquesta activitat pel fet que no és un treball 



reconegut ni remunerat. En canvi, quan el mateix trebal1 és 
real itzat per un professional, com en el cas del serve; 
domest i c, aquest treba 11 és remunerat i per tant val orat 
d'una altra manera. En aquest sentit, s'ha definit la 
producci6 domestica com el conjunt d' activitats no 
remunerades que s6n real i tzades per i pe 1 s membres de 1 a 
llar, activitats que poden ser substituí'des per bens i 
serveis pagats ; adqu;rits a través del mercat si 
circumstancies tals com la renda, les condicions del mercat 
i inclinacions personals permetessin que el servei fos 
de1egat a algú alie al grup familiar (Ruesga, 1988). A nivell 
d'organismes internacionals es recone;x la importancia 
economica i social d'aquest treba1l, pero no es considera 
convenient incloure' 1 en els Comptes Nacionals fins que no es 
pugui garantir la fiabilitat i la comparabilitat 
internacional de la informaci6. Una mostra d'aquest interes, 
és el compromis adquirit per les Nacions Unides, en la 
Conferencia de Nairobi de 1985, de promoure que els governs 
incorporin el treball domestic en les seves estadístiques del 
Producte Nacional Brut (Baeza, 1989). 

En relaci6 al treball realitzat en concepte d'ajuda 
fam; 1 ; ar o no remunerat, 1 es estad í st i ques espanyo 1 es han 
introdult algunes modificacions amb l'objecte que es 
consíder; de manera explícita com a activa a tota la poblaci6 
que realítza activitats d'aquesta natura, pero quan s'inclou 
es fa amb mo 1 tes cond; c i ons, per tant no de i xa de ser 
tractat com un treball de segona categoría. En altres casos 
simplement no es recul1. 

En segon 110c, l'activitat de la dona pot formar part de 
la for<;a de treball assalariada en ocupacions anomenades 
"femenines", perque no deixen de ser una replica de les 
tasques domestiques, en ambits que abans estaven reservats 
únicament als homes, pero en e1s quals a poc a poc s'ha anat 
obrint camí. Pel que fa a les activitats que la dona realitza 
en l'esfera pública, potser el fet més remarcable és que en 



jugar un dob 1 e ro 1, com a mestressa de casa i com a 
trebal1adora, desenvolupara el seu treball a temps parcial o 
de forma temporal o eventual amb una freqüencia major que els 
homes. 

En els últims anys no cal ser dona per a trebal1ar en 
condicions precaries. Des de principis de1s setanta, el 
panorama laboral esdevé cada vegada més complex: es 
generalitzen els contractes eventuals i es posen en marxa tot 
tipus d' iniciatives en un mercat laboral cada vegada més 
informal. Cada vegada té menys sentit parlar de "estar 
col.locat" per les transformacions que s'estan produint en el 
mercat de treba1l, moti vades per l' anomenada "crisi 
económica" d' entre les qua1s vul1 destacar les segUents: a) 
Reducci6 d'ofertes que permeten adquirir l'status de situat 
o col.locat, b) inestabilitat de la feina, c) transvasament 
d'una part important de la for9a de treba11 a la denominada 
"economia sUbmergida", d) descentralitzaci6 de les unitats 
productives. Logicament, tots aquets canv;s s'han de tenir 
presents a 1 'hora d'elaborar un qUestionari que pretengui 
captar el fenomen del trebal1. Veurem que en les 
estad í st i ques espanyo 1 es, en aquest sent i t, s' han produ i·t 
moltes modificacions que redundaran en una millor captació de 
les diferents modalitats de treball, encara que resten molts 
temes per resoldre. 

1.2 la definiciÓ de la pob1ació activa. una mica d'histOria. 

Per entendre les definicions actuals de la pob1ació 
activa és útil anar una mica endarrere. 

L'any 1938 el Comité d'Experts Estadístics de la lliga 
d~ les Nacions va plantejar per primera vegada la necessitat 
de d;sposar d'estadist;ques comparables a nive11 
internacional, tot recomanant certs criteris per a la 
definició de1s e1ements que composen la pob1ació activa, és 



a dir, la poblaci6 "ocupada i remunerada" i la poblaci6 
"desocupada" (l.Senería, 1984). la pob1ació "ocupada i 
remunerada" és el conjunt de persones que tenen una ocupaci6 
remunerada, directa o indirectament, en metal.1ic o en 
especies. la recomanaci6 d' incloure e1s aturats dins la 
poblaci6 activa deriva dels efectes de la Gran Depressi6 de 
1929, i té com a objectiu mesurar també la for9a de treball 
disponible. 

la recomanació de 1938 especifica que els membres de la 
famí1ia dedicats al treball domestic a casa seva no seran 
inclosos entre la pOblaci6 ocupada, pero si aquests mateixos 
familiars ajuden al cap de familia en la seva ocupació, 
encara que siguin remunerats indirectament, aleshores sí que 
seran comptats entre e1s ocupats i per tant entre els actius 
i anomenats "ajuda familiar", 

Més tard, l'any 1954, la Organitzaci6 Internacional del 
Treball (OIT) en la VIII Conferencia d'Estadistics de la 
For9a de Treball (Ginebra) pUblica una resoluci6 que 
intentava matisar el concepte de treballadors familiars no 
remunerats. En virtut de la nova recomanaci6 una persona que 
treballa en Qualitat d'ajuda familiar ha de treballar, com a 
mínim, una tercera part de la jornada laboral normal en 
activitats no domestiques, per a ser considerada com a part 
de la poblaci6 activa. 

La Comissi6 Estadística de les Nacions Unides, l' any 
1966, formula noves recomanacions. La nova definici6 de 

_ poblaci6 economicament activa pretén no mesurar només els 
efectius de l'oferta de ma d'obra per a la producció de béns 
i serveis, sin6 també el grau d'utilitzaci6 dels recursos de 
ma d'obra. La pOblaci6 activa inclou a tots els que 
contribueixen d'alguna manera, com a ocupats o com a 
subocupats (entre els Quals s'inclou l'ajuda familiar) a la 
producci6 nacional, a més dels aturats Que busquen feina. El 
problema Que es planteja aquí és distingir les activitats Que 



es comptabilitzen en la producci6 nacional de les que no, és 
a dir, separar les activitats "productives" de les "no 
productives", 

Molts estudis han demostrat que l' apl icaci6 de les 
recomanacions de 1954 i de 1966 implica una subestimaci6 
considerable de les estimacions de l' activitat economica 
femenina, derivades dels censos de pOblaci6 i de les 
enquestes de for9a de treball, especialment en palsos on el 
mercat no controla la major part de les activitats 
productives i on l'economia de subsistencia té per tant un 
pes mol t ; mportant. I és que, tal com argumenta Lourdes 
Benería (1984), darrere de les definicions de ma d'obra 
productora de béns ; serveis hi ha la propia definici6 de que 
és l'activitat económica i de qui hi esta relacionat. Per la 
major part dels economistes centrats en l'analisi del 
creixement i de l' acumulaci6, la producci6 de béns 
d'intercanvi és vista com una activitat económica, mentre que 
la producci6 de valors d'ús, que queda fora del corrent 
principal del mercat, és considerada periférica respecte el 
sistema económic i no és definida com económica. Des 
d'aquesta perspectiva, la producci6 de subsistencia i 
1 'economia de la llar, que no produeixen béns per a ser 
intercanviats en el mercat, no queda inclosa en els Comptes 
Nacionals i els seus protagonistes, que majoritariament s6n 
dones, s6n exclosos de la poblaci6 activa. 

1.3 Recomanacions internacionals vigents. Organitzaci6 

Internacional del Treba11. 1982. 

La resoluci6 aprovada en 
Internacional d'Estadistics del 

la XIII Conferencia 
Treball (Ginebra, 1982) 

corregeix diversos aspectes del biaix sexista derivat de les 
recomanac i ons ante r i ors (Nac i ons Un i des, 1984). En aquest 
sentit, els elements més destacables de la nova resoluci6 
s6n: 



1.- Una definici6 més acurada de l'activitat económica 
de la pOblaci6 que permet dibuixar una frontera més fina per 
a separar les activitats productives de les no productives, 
que implica la inclusi6 d'una part de la producci6 de 
subsistencia dins del sistema de Comptes Nacionals definit 
per les Nacions Unides. En la seva primera resoluci6, es 
defineix la forc;ra de treball en aquests termes: "Conjunt de 
persones de qualsevol sexe que proporcionen ma d'obra per a 
la producci6 de béns i serveis económics, tal com els 
defineix el Sistema Nacional de Comptes i Balanc;ros de les 
Nacions Unides". Aquesta definici6 d'activitat económica 
inclou tant les activitats mercantils com les no mercantils 
que contribueixen al consum total de la llar. Entre les no 
mercantils s'ha de comptar la producci6 de productes 
primaris, el processament de productes primaris (com per 
exemple la producci6 de formatge i altres aliments), i la 
formaci6 de capital fix. S'insisteix igualment en la inclusi6 
de les activ;tats económiques de subsistencia, algunes de les 
quals en el sector urba constitueixen l'anomenada economia 
submergida, en la qual la dona té un paper important. Es 
manté, peró, un biaix sexista en la decisi6 de les activitats 
se1eccionades per a ser inc1oses, ja que quatre activitats 
que han quedat excloses les realitzen principalment dones, i 
s6n: emmagatzement de les col lites per al consum familiar, 
transport d'aigua per al consum domestic, confecci6 de 
vestits pels membres de la família i fabricaci6 d'articles 
d'artesania per a l'ús domestic (Nacions Unides, 1984). 

2.- Un límit mínim de treball setmanal d'una hora per a 
classificar a una persona com a ocupada, que s'aplica a tota 
la poblaci6 per igual. Abans, a 1 'ajuda familiar se 1i exigia 
haver treballat un nombre d'hores molt superior que als 
treballadors assalariats, per a poder ser inclosa dins la 
poblaci6 activa. 

3.- Dos enfocaments per a medi r la poblaci6 



economi cament activa, 1 ' un basat en 1 a si tuaci 6 da 
1 'activitat actual amb un paríode da referencia curt (una 
setmana) i 1 'altre basat en la situaci6 habitual amb un 
període de referencia més llarg (un any). Amb aquest termini 
més llarg s'espera captar millor als matisos da les 
activitats astacionals i intermitents da la forya de trabal1 
femenina en el sector agrícola i en els sectors no formals 
del mercat de treballa 

4.- Una definici6 oparativa de la "subocupació" que 
introdueix la distinció entre subocupaci6 "visible" i 
"invisible". Les persones que "treballen involuntariament 
menys que 1 a jornada normal de treba 11 determi nada per 
l'activitat i que busquen més feina o que estan disponibles 
per a treballar més temps durant el període de referencia" 
s6n subocupats visibles. La determinaci6 de la sUbocupaci6 
invisible basada en la relació entre ingressos i ocupaci6 
sera més dificil de determinar, perque faria falta tenir 
també ;nformaci6 sobre la instrucció, l'edat, l'experiencia, 
la product;vitat ; la demanda del marcat de treball (Nac;ons 
Unides, 1984). 

5.- Un enfocament diferent per a medir l'atur en 
determinades situacions basat en la. liberalitzaci6 del 
criteri "buscant feina" , i en el recolzament en el criter; 
"disponible per a trebal1ar" , que pot ser d'aplicació en els 
pai'sos on els ci rcuits oficials, com l' Institut Nacional 
d'Ocupaci6 (INEM), o s6n insuficients o no s'utilitzen per a 
trobar feina. 

2.. lES FONTS PER Al' ESTUDI DE l' ACTIVITAT FEMENINA A 

ESPANYA 

E 1 s si stemes de reco 11 ida d' i nformac i 6 que tenen més 
tradici6 són els Censos de Població. Al llarg del segle XIX, 
a Espanya, es van realitzar cinc censos oficials (1851, 1860, 



1877, 1887 i 1897). A partir d'inicis dels segle XX s'han fet 
cada deu anys, els acabats en zero, a excepció del penúltim, 
fet l'any 1981 i el darrer aprincipis d'aquest any (1991). 
El s Padrons Mun i c; pa 1 s d' habi tants es real i tzen cada cinc 
anys. La informació recollida i publicada sobre l'activitat 
economica de la població dels censos i padrons realitzats des 
de 1970 ha servit de base per la realització de la present 
recerca. Per a;xo examinaré els qOestionaris corresponents. 
Aquestes operac;ons són d'abast universal (tots els habitants 
de l'Estat espanyol són considerats), pero tenen 
l'inconvenient que s6n molt costosos i que tenen una notable 
discontinuitat. Per aixo s'han posat en marxa enquestes més 
especifiques que s'adrecen només a una mostra de la pOblació, 
pero que poden ser realitzades amb més continu1tat. Aquest és 
el cas de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que des de 
1964 té una periodicitat trimestral i que ha servit de base 
per a la realització d'estudis més especialitzats sobre el 
mercat de treball. Aqui comentaré el qOestionari que es va 
utilitzar per primera vegada el segon trimestre de 1987, aixi 
com e 1 que estava vi gent el 1981, any en e 1 qua 1 faré 1 a 
comparació de les estimacions de la EPA amb les estimacions 
del Cens de Població. 

Altres estudis sobre el treball de la dona en 
1 'agricultura s'han referit al Cens Agrari, realitzat en el 
nostre país en quatre ocasions :1962, 1972, 1982 i 1989, és 
a dir, gairebé cada deu anys, seguint les recomanacions de la 
FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'A1imentació 
i l'Agricultura). Per altra banda l'adhesió d'Espanya a la 
Comunitat Europea, com a membre de ple dret, a partir de 1'1 
de gener de 1986, ha obligat a participar en l'Enquesta 
Comunitaria sobre l'estructura de les explotacions agrícoles 
de 1987. Malgrat la pobresa informativa pel que fa al treball 
femeni, revisaré els qOestionaris dels censos agraris de 
1982 i 1989, i de l'enquesta de 1987, perque continuen essent 
un punt de referencia obligat, en la mesura que les 
estimacions derivades dels censos de població ; de l'EPA, en 



re1aci6 a l'activitat femenina en el sector agrícola, estan 
mo 1 t per sota de 1 es que s J obtenen a partir de 1 s censos 
agraris. 

Pel que fa a altres fonts especialment interesants per 
l'estudi de l'activitat femenina, faré referencia 
fonamentalment a les Enquestes de Fecunditat (EF), que són de 
gran i nteres per al s demografs i per totes 1 es persones 
interessades en l'estudi de la fecunditat i dels seus 
determinants proxims. la primera Enquesta de Fecunditat que 
es realitza a Espanya fou a l'any 1911, vinculada al Programa 
Internacional de Recerca sobre la Fecunditat que comptant amb 
la col.laboració de diferents organismes (Nacions Unides, 
Institut Nacional d'Estadística i Unió Internacional per a 
l'Estudi Científic de la Poblac;ó) va dur a terme l'Enquesta 
Mundial de Fecunditat. Vuit anys després, l'INE va fer una 
nova Enquesta de Fecunditat. Aquesta, de 1985, és la 
comentaré aqu í . 

2.1. Censos de poblaci6 ; padrons municipals d'habitants 

2.1.1 Censos de població 

El Cens de Poblaci6 es una enquesta exhaustiva que té 
com a objectius: fer recompte de la pob1ació, tenir 
cone;xement de 1 'estructura de la població, atendre les 
necessitats d'estadístiques internacionals i servir de base 
per a les estadístiques intercensals. El Cens de 1981 dedica 
diverses preguntes a la investigació de 1 'activitat 
econom;ca. 

la primera d'el1es recul1 la informació sobre la 
condició d'activitat. la resposta contempla deu s;tuac;ons no 
excloents. Aixo és ;nteressant des del punt de vista de la 
doble activitat de la dona com amare i treballadora, pero a 
la practica, només es codifica una de les respostes, i es 



perd la informació de les a1tres. La qüestió és saber quin és 
el criteri que s'utilitza a la se1ecció. Les Nacions Unides, 
a les recomanacions per la real ització del censos dels 
vuitanta, ins;steix repetidament en el problema de la 
subestimació del treba1l femení, i en el criteri que la 
part;cipació en una activitat economica ha de tenir 
precedencia sempre sobre qualsevo1 activitat "no econOmica" 
( 1 es cometes son meves). De totes mane res , 1 es ba i xes 
est;mac;ons del trebal1 de la dona, procedents d'aquesta 
font, fan pensar que, al marge d'a1tres factors, no s'estigui 
respectant l'esmentat criterio I ara no em refere;xo a la 
fase de reco11ida de les dades, que és incontrolable perque 
el cens es fa per auto-empadronament, sinó a 1 'etapa de la 
codificació. 

En relació al qüestionari del cens anterior (1970) 
s'introdueixen algunes modificacions que val la pena 
comentar: 1era.) El 1981 són considerats actius aquells que 
trebal1en, que busquen la primera feina i els que estan 
aturats en el moment del cens perO han treballat abans 
(cessants). En el cens de 1970 no es feia la distinció entre 
aturats i cessants. 20na.) El 1981 s'inclouen entre els que 
treballen les persones que han estat treballant en regim 
d' aj uda fami 1; ar , 15 hores o més a 1 a setmana i sense 
remuneració. El 1970, l'ajuda familiar era una opció possible 
a la pregunta posterior sobre estatus professional, pero en 
1 a pregunta sobre 1 a re 1 aci ó amb l' act i vi tat no aparei xi a 
explícitament entre les respostes possibles. Sens dubte, 
aquesta és una bona innovació que permetra recuperar com a 
actives a mol tes persones que altrament podien quedar com a 
inactives. De tota manera la restricció de les 15 hores 
setmanals és discriminatOria, ja que als treba1ladors 
remunerats no e1s és imposada. 3era.) En el cens de 1981 els 
que estan fent el servei militar són comptats com a població 
a part, cosa que fara baixar les taxes d'activitat masculina 
en els grups d'edat més joves. 4rt.) El 1981 es contemplen 
noves situacions: incapacitat permanent,realització 



d'oposic;ons, etc. 
La segona pregunta (número 

determi nar 1 a branca d' acti vi tat 
distribuci6 de la població activa 

13) és la clau per a 
que permet estudiar la 
per sectors productius. 

Anteriorment, fins 1970, en aquesta mateixa pregunta es 
demanava el nom i l'adreya de l'empresa en la qual s'estava 
treballant. Aquest canvi pot permetre una mi llor captaci6 
dels actius Que treballen en l'anomenat sector informal. Cal 
tenir present que la pOblació sovint atribueix finalitats de 
tipus fiscal al cens i davant cert tipus de preguntes es 
mostra reticent a contestar-les. Per altra banda, la 
possibilitat de fer estudis de mobilitat per motiu de 
treball, comparant l'adreya de l'empresa amb la del 
treballador, no es perd paso El 1981 l'estudi de la mobilitat 
es pot fer extensible a la mobilitat per a assistir a 
l'esco1a. Per estudiar la freqUencia i les característiques 
de la mobil itat diaria es plantegen tres preguntes: 1) 
municipi on es realitza l'activitat principal, 2) medi de 
transport utilitzat per dirigir-se al 110c de treba" o 
estudi i 3) temps invertit en el desplayament. 

L'estudi dels desplayaments, per raons laborals, té una 
gran significació per a la comprensió de les restr;ccions de 
temps i espai, amb les Quals s'enfronta la dona quan ha de 
fer compatible el rol de mestressa de casa amb el de 
treballadora. Per tant, aquesta informació és útil per a 
determinar la particularitat de les relacions que estableix 
la dona amb el món del treball, diferents a les que estableix 
1 'home, ja que per e11 la feina és la principal 
responsabilitat. En les investigac;ons realitzades en l'Ambit 
de la geografia feminista en relació amb el planejament urba 
; 1 'accés als serveis i equipaments, s'emfatitza que les 
relacions de poder existents entre els dos generes també es 
reflecteixen en que la utilitzaci6 dels medis de transport 
privat (cotxe) és generalitzada entre els homes i els medis 
públics (bus, metro) entre les dones. El cens de 1981 -així 
com els padrons de 1981 i 1986, en el cas de Catalunya- donen 



la possibilitat de comprovar aital hipotesi. 

Les preguntes que fan referencia a l'ofici o professió, 
la categoria i la situació professional proporcionen una 
informació mo1t valuosa per afrontar l'estudi de la 
segmentació vertical i horitzontal del mercat de treball. Pel 
que fa a la informació relativa a la situació professional, 
que basicament permet classificar la pOblació entre empleats 
i emp1eadors, l'any 1981 s'han amp1iat les possibi1itats de 
resposta amb 1 'opció "membre de cooperativa de producció o 
comen;" que treballa en aquesta. S'ha canviat també la 
resposta dels treba'ladors assa1ariats, introduint la 
distinció entre trebal1 fix o eventual. 

El cens de pOblació realitzat a l'any, 1991, 
probablement sera un dels més problematics d'aquest segle, si 
deixem de banda el de 1940 que es realitza a les acaballes de 
la guerra civil. La primera etapa de planificació de tota la 
operació (finanQament inclos) i disseny del qQestionari ha 
resultat certament polemica, pero ha estat en la fase del 
treball de camp, tot just acabada fa pocs mesos, que el debat 
ha sortit dels despatxos de l'administració i ha omplert un 
bon nombre de pagines als diaris. 

Pel que fa al qQestionari, en re1ació a les operacions 
censals anteriors, aquest és mo1t innovador no solament en la 
seva forma externa, on un 11ibretó de vint-i-quatre pagines 
ha substitu;·t el tradicional "11enQol", sinó també en el seu 
contingut. En aquest cas, donada l'extensió del qQestionari, 
només he reproduit en l'annex les preguntes que fan estricta 
referencia a l'activitat economica de la pOb1ació. 

La primera pregunta (la nQ 22) fa referencia, a la 
re1ació amb 1 'activitat. Les respostes, de les quals se'n 
poden marcar un maxim de tres, han estat modificades 
parcia1ment respecte a les operacions precedents : a) ha 
desaparegut l' opció "treba 11 ant en regim d' ajuda famil i ar, 15 



hores o més a la setmana, sen se remuneración en virtut de la 
resolució de la OIT de 1982, que marca un minim d'una hora 
setmanal aplicable a tota classe de treballadors; b) els 
pensionistes segons el tipus de pensió que rebin han 
d'escollir entre la opció 5 (jubilat que rep una pensió de 
jubilació o invalidesa) i 6 (rep una pensió diferent de la 
jubilació o invalidesa). La manera de preguntar la situació 
professional (veure pregunta nQ 24) és practicament identica 
a la de 1981. 

El punt més polemic ha estat la proposta de l'INE de 
plantejar els temes de l'ocupació i la branca d'activitat, 
com a preguntes de resposta tancada. Certament, la proposta, 
segons els meus coneixements, no té antecedents en els pa1sos 
europeus, ; encara que d'entrada pugu; semblar atractiva 
perque simplifica les tasques de codificació de 
l'administració, l'alternativa de traslladar el problema de 
la codificació a la població pot ser molt més complicada. A 
la proposta de l'INE van seguir un plec de critiques i 
suggeriments provinents tant dels que també són productors 
d'estadístiques de les administracions autonómiques com dels 
diversos usuaris de la informació. 

Finalment, tal com es pot observar en l'annex (veure 
pregunta nQ 23 i nQ 25), la solució de "consenso contempla la 
integració dels dos tipus de res posta (oberta i tancada) en 
aquel les Comunitats Autónomes, que amb carrec als seus 
pressupostos, es responsabilitzen de la codificació, gravació 
i publicació de la informació recollida en la modalitat que 
era habitual, de resposta oberta. L'INE només gravara les 
respostes tancades, de manera que les Comunitats Autónomes on 
la producció d'estadístiques demografiques no compta amb una 
bona part ida pressupostar i a s' hauran de contentar amb aquesta 
informació, ja que per altra banda, el tema de l'activitat 
económica tampoc és investigat en el Padró Municipal 
d' Habi tants d' enguany. En canvi, 1 es Comuni tats Autónomes que 
opten per la segona via, tindran la possibilitat d'avaluar 



l'exit del nou procediment introdult. 

2.1.2 Padrons Municipals d'Habitants 

Les operacions del Padr6 i del Cens, ma1grat fer-se 
alhora e1s anys acabats en zero, s6n operacions diferents que 
persegue;xen object;us també d;ferents. El Cens és un arx;u 
estadíst;c, e1s resu1tats del qual només poden pUblicar-se de 
manera numerica sense fer cap referecia de ca;re individual. 
En canvi les dades padronals, en correspondre a un arx;u 
administratiu, s6n nominals, individuals i públiques, és a 
dir, poden ser consu1tades per persones interessades. El Cens 
és uniforme per a tot l'estat i és resposabilitat exclusiva 
de l'INE, en tant que cadascun de1s Ajuntaments rea1itza el 

seu Padr6 d'Habitants (més endavant em referiré al Padr6 del 
municipi de Barcelona) i té una gran transcendencia perque 
permet elaborar el Cens electoral, organitzar la Hisenda 
local i planificar determinats serveis. En re1aci6 al Padr6, 
l'INE únicament marca uns temes minims a investigar, el 
qua1s, per a mi, s6n del tot insuficients. Aquests mínims han 
portat a que l'any 1986, en el capitol d'activitat del Padr6 
únicament s'ha preguntat per la situac;6 laboral o cond;c;6 
d' act i vi tat de 1 es persones. No sabem res de 1 a branca 
d'activitat, de la professi6 o de la situaci6 professiona1. 
Segurament s'argumentara que aquest bu;t informatiu és 
subsanat per la EPA (Enquesta de Pob1aci6 Activa), pero el 
problema és que aquesta enquesta no pot de cap manera 
satisfer les necessitats d' informaci6 a un nive11 territorial 
inferior al del conjunt de l'Estat. D'aquí que hagin sorgit 
iniciatives d'a1gunes Comunitats Autonomes per tal de 
resoldre el problema, com en el cas del País Basc, que des de 
l'any 1985, rea1itza trimestra1ment una Enquesta a la 
Poblaci6 en Relaci6 a l'Activitat (PRA). 

La manera que el Padr6 investiga l'activitat economica 
de la poblac;6 és similar a la del Cens de pob1aci6. En el 



1981 les preguntes sobre la condici6 d'activitat de la 
poblaci6, la branca a la qual pertany l'activitat de 
l'empresa i la professi6, es corresponen, grosso modo, amb 
les del Censo En canvi, la manera en que aitals preguntes han 
de ser contestades és diferente Mentre que el Cens no imposa 
una res posta única al tema de la situació laboral, el Padr6 
Municipal d'habitants de Barcelona si. Aixo pot conduir a una 
subestimaci6 del treball de la dona, sobretot quan sigui una 
feina no remunerada, perque encara que en el qüestionari 
aparegui l'opci6 d'ajuda familiar, si han d'escollir, moltes 
dones s'autoclassificaran com a mestresses de casa pel poc 
valor que elles mateixes li donen a aquests tipus de feina. 
Aquest problema pretén ser resolt en el Padró de Barcelona, 
en redactar l' opció de mestressa de casa en el s següents 
termes: "es dedica exclussivament a les feines de la llar". 
Per altra banda, el Cens, a més de la professió, investiga la 
categoria laboral i la situaci6 professional. En canvi, el 
Padr6 de 1981 no s'interessa per la categoria i el 1986 deixa 
de preguntar-se per la condició socio-economica o la situaci6 
professional. En relaci6 a la categoria, val a dir que 
aquesta únicament es demana per a codificar correctament la 
professió, pero la perdua de la condici6 socio-economica 
invalida la possibilitat d'emprendre estudis sobre la 
piramide social de la població. 

La condició socio-economica es va obtenir per primera 
vegada en el Cens de població de 1970, de manera derivada, a 
parti r de les preguntes relatives al nivel1 d'estudis de 
l'entrevistat, la professi6, la situació professional i la 
branca d'activitat de 1 'empresa. L'objectiu era dividir a la 
poblac;ó en grups homogen;s pel que fa a les característiques 
socials, economiques i culturals. L'any 1976, aquesta 
variable es va incloure a les tabulacions de la EPA. 
Posteriorment els Padrons la van adoptar, pero no com a 
característica derivada, sin6 com a pregunta directa, tot i 
que la seva formulació més aviat es correspon amb la situaci6 
professional, la qual té per objectiu discriminar entre els 



propietaris dels mitjans de producció i els pose'idors de 
for<~a de treba11 sense la intervenció de les altres tres 
variables, és a dir, branca, instrucció i professió. 

En fi, el 1986 semblava, doncs, que en un futur calia 
esperar un protagonisme encara més petit dels Padrons 
Municipals d'habitants en la recollida d'informació de tipus 
economic. El Padr6 de 1991, ha confirmat els temors 
despertats pel Padró de 1986, segons les quals els temes 
d'activitat perden protagonisme, o sigui que si els Instituts 
d'Estadística autonomics no es mouen, entre Cens i Cens ens 
quedarem sense informació. 

Per últim, el tema de la mobilitat diaria també té un 
tractament diferent en cada Padró. L'any 1981 el Padró tenia 
tres preguntes al respecte: la primera d'elles deia 
directament "Com realitza la seva activitat principal ?" (en 
el matei x edi ci ci on vi u, en un centre docent, etc.). La 
segona fa referencia al nom ; a la adreQa de on es realitza 
l'activitat, i la tercera s'interessa pel mitja de transport 
utilitzat. l'any 1986, la questió es simplifica ja que no cal 
donar l'adreya de l'establiment on es realitza l'activitat 
principal. Es pregunta únicament si la persona ha de canviar 
de municipi i en cas afirmatiu el mitja de transport 
utilitzat. 

2.2 Els Censos Agraris 

El Cens Agrari és una operació periodica a gran escala 
per la recollida i elaboraci6 de les dades en gran part 
quantitatives en relació a 1 'agricultura i la ramaderia. 
Proporciona informació sobre les característiques de 
l'organització i estructura agro-pequaria i sobre la 
utilització de recursos tals com ma d'obra, terra, aigua, 

bestiar i d'altres actius fixos i "imputs" intermedis. la 
unitat Censal és l'explotaci6 agraria, caracteritzada par la 

utilitzaci6 de la mateixa ma d'obra i dels mateixos mitjans 



de producci6. 

Mentre que el sistema d'autoempadronament utilitzat en 
el Padr6 i el Cens, respon a criteris economics i a la 
relativa simplicitat del qüestionari, el Cens Agrari, per la 
seva extensi6, contingut i complexitat, requereix un altre 
procediment, el de 1 'enquesta directa, la qual en alguna 
ocas;6 es realitza per convocatoria dels agricultors en una 
oficina municipal. Previament, la Camara Agraria s'ha fet 
carrec de l'elaboraci6 d'un inventari o directori 
d'explotacions agraries complet i actual. 

Val la pena aturar-se un moment a considerar les 
característiques d'aquest procediment, ja que la 
sUbjectivitat de l' informant assoleix aquí una gran 
importancia. Els titu1ars de les exp10tacions agrícoles s6n 
e1s responab1es de proporcionar la informaci6 necessaria per 
a omp1ir el qOestionari. La majoria s6n homes, ja que segons 
dades del Cens Agrar; de 1982, tant sols una quinta part dels 
empresaris agrícoles s6n dones. Tot ; que aquest percentatge 
de dones és mol t superi or que el regi strat en el s al tres 
palsos europeus, cal reconeixer que les dones estan en franca 
minoria. A més, en els casos en els qua1s la dona es 
converteix en hereva, o portadora de l'us de fruit, a causa 
de la mort del marit, és molt probable que la vídua detenti 
tan sols la titularitat nominal, mentre que l'exp10taci6 és 
governada per un altre home (un fi 11, un administrador, 
etc.). Per altra banda, es difícil distingir entre les 
activitats productives i reproductives que realitza la dona, 
ates que en la majoria dels casos la seva aportaci6 la fa en 
forma d'ajuda familiar, és a dir, el seu treball no és 
retribult. Tot plegat, viscut i ;nterpretat pel homes, 
amplifica els efectes de l'omissi6 del treball ~e la dona. 

En el manual d'instruccions de l'entrevistador e~ diu 
1iteralment "Se entiende por trabajo en la explotaci6n toda 
aquella actividad humana que contribuye a los resultados 



económicos de la misma. No se considerarán como trabajos 
agrícolas de la explotación, las tareas domésticas realizadas 
por el titular o miembros de su familia o por el personal 
asalariado que no sea familiar. Quedan excluídas también las 
labores de fabricación de productos derivados de la 
producción de la explotación, como quesos o embutidos, así 
como los trabajos de silvicultura, caza, pesca o 
piscicultura." Aquesta redacció es manté en les tres 
operacions considerades: Censos de 1982 i 1989 i Enquesta de 
1987. Es a dir, que aquí no s'estan aplicant les reso1ucions 
de la OIr de 1982. 

El qüestionari de 1982 distingeix entre treball 
assalariat i no assalariat. En l'últim grup s'ha d'incloure 
la família de l'empresari quan aquest és una persona física. 
El treball assalariat es defineix com treball realitzat 
exigint una contraprestació en diners, especies o ambdues 
coses. Aquest pot ser fix o eventual (o de temporada). El fix 
pot realitzar-se a temps complet -dia a dia durant tot l'any 
cobrint la jornada "normal" en l'explotació- o a temps 
parci al -per no cobri r 1 a jornada normal o per treba 11 ar 
menys dies a l'any-. El Cens pretén quantificar el nombre de 
treballadors assalariats, per sexe i per grans grups d'edat. 
Pero del treball assalariat eventual tan sols es registra el 
nombre total de jornades d'aquest tipus utilitzades a l'any 

de referencia, sense distingir el sexe dels treballadors. El 
1989 sí que es fa aquesta distinció. 

En relació al treba" no assalariat, la definició es 
correspon amb "aquel que se realiza sin percibir ninguna 
contraprestación en forma de salario". A més del sexe i 

1 'edat, en aquest cas es demana e 1 nombre de jornades 
completes i/o parcials dedicades a l'explotació, cosa que és 
for9a interessant. Ara bé, el fet que la unitat d'analisi 
sigui l'explotació ; no pas l'individu planteja el problema 
que no es disposa d'aquelles característiques personals que 
d'a1tres fonts, com els Censos i els Padrons, proporcionen, 



com 1 'estat civi 1, el nivell d' instrucci6, el nombre de 
fills, la condici6 migratoria dels treballadors, etc. Així, 
els estudis derivats d'aQuesta font d'informaci6 es veuran 
limitats a un nombre molt redu,t de variables. 

El període de referencia en el Cens Agrari és l'any 
agrícola, enfront a la majoria de Censos i Enquestes que 
estab 1 e i xen tan so 1 s una setmana. Per tant, el Cens pot 
captar all0 que és habitual, mentre que la resta de les fonts 
reflecteixen la situaci6 conjuntural, sempre en funció 
d'esdeveniments puntuals Que poden introduir un biaix 
important en la captació dels fenomens. En aquest sentit, 
aQuest és un de 1 s el ements més pos i ti us Que té el Cens 
Agrari, ja que resta al marge d'aQuest tipus de desviacions. 
1 aquesta és, sens dubte, una de les raons per les quals el 
Cens Agrari sempre proporciona estimacions més altes del 
nombre de treba11adores del sector agrícola que les altres 
fonts. De tota manera, pel que s'acaba de dir, aquestes 
estimacions s'han de prendre com un mínimo 

El qOestionari de l'Enquesta del 1987 i el del Cens del 
1989 introdueixen algunes modificacions : 1) Es distingeix 
entre mA d'obra ufamiliar" (al 1982 es parlava de mA d'obra 
"no assalariada") i mA d'obra "no familiar", la qual inclou 
els assalariats fixs i els eventuals. 2) Investiga si la ma 
d'obra familiar rep regularment algun tipus de remuneració 
pel treball en aquesta explotació. Es curi6s que en el 
qUestionari les respostes de 1 'esposa del titular, i la del 
mateix titular, vénen pre-codificades amb un no. Se suposa 
doncs, que la dona del titular, no ha de cobrar en cap cas 
pe1 seu trebal1. 3) Dels assalariats fixs l'Enquesta recull 
el sexe pero es perd la informaci6 relativa a l'edat; en el 
Cens de 1989 no solament es recupera sin6 que s'enriqueix, ja 
que es recul1 per grups quinquennals d'edat des de1s 25 anys 
fins a1s 64 anys. En ambdues ocasions,'en 110c de distingir 
entre dedicació del treba11adors a temps complet ; a temps 
parcial es demanda el nombre d'hores, i per tant es té un 



major detall. 4) En re1aci6 a1s assa1ariats eventuals el 1987 
no hi ha cap modificaci6. Se segueix computant únicament el 
nombre total de jornades completes utilitzades sense 
distingir ni entre sexes ni entre grups d'edat.Afortunadament 
aquesta informaci6 pel 1989 es desagrega per sexe. En resum, 
1 es mod i f i cac i ons i ntrodu;' des el 1989 suposen una mi llora 
important. 

2.3 l'enguesta de poblaci6 activa <EPA) 

L'objectiu de l'EPA és la investigaci6 del grau i de la 
classe d'activitat economica de la poblaci6, juntament amb 
altres característiques relacionades amb l'activitat. La 
unitat d'analisi és l'habitatge, la llar, i les persones que 
hi viuen. La mostra d'habitatges s'escolleix per un sistema 
aleatori i la cumplimentaci6 del qüestionari és 
responsabilitat d'entrevistadors especialitzats. En re1aci6 
a les fonts d'informaci6 que ja he revisat en els apartats 
anteriors té els següents avantatges: permet aprofundir molts 
aspectes relacionats amb la forQa de treball per tractar-se 
d'una investigaci6 enfocada directament al tema, i per altra 
banda, els resultats s'obtenen amb molta rapidesa. 

A partir del segon trimestre de 1987, s'inicia una nova 
etapa per l'EPA que suposa la renovaci6 del qüestionar que 
s'estava utilitzant des del 1976. Segons el propi INE, el nou 
qüestionari s'ha dissenyat de manera que es respectés el marc 
conceptual de l'OIT, es cumplís amb l'obligaci6 comunitaria 

. en aquesta materia ; es pOdessin atendre les necessitats 
nacionals d'informaci6 estadística. En aquest sentit, calia 
tenir en compte que durant la darrera decada, s'han produit 
canvis importants en el mercat de treball entre els quals cal 
destacar l'increment de l'atur, e1s quals no es coneixen prou 
bé. 

Per altra banda, tal com he explicat més amunt, la "XIII 



Conferencia Internacional de Estadigrafos del trabajo de la 
OIT" a Ginebra durant l'any 1982, va marcar noves directrius 
i recomanacions en materia d'estadistiques de for9a de 
treball, que revisen les establertes per la VIII Conferencia, 
que eren les que es prenien com a marc conceptual. Per últim, 
la incorporació d'Espanya a la Comunitat Europea (CEE) va 
suposar l'obligació de realitzar, coordinadament i sota 
di rectr i us comunes, una enQuesta de Forces de Treba 11 de 
periodicitat anual, d'acord amb l'EUROSTAT (maxima autoritat 
estadística de la CEE). Des d'aleshores, la informació 
corresponent al segon trimestre de cada any sera la base de 
l'aportaci6 espanyola a l'enQuesta comunitaria anual. 

Les definicions Que més endavant comentaré han estat 
tretes d'un document facilitat per l'INE (1987b), el Qual va 
ser redactat per a servir de suport al Qüestionari Que per 
primera vegada s'utilitza el segon trimestre de 1987. El 
Qüestionari anterior tan sols tenia dos apartats, un dedicat 
a aspectes general s de 1 i ndi vi du (nom, edat, sexe, estat 
civil, relació amb la persona principal i estudis) i un altre 
de les caracterfstiQues de 1 'activitat (situació laboral, 
hores treballades, ocupació, categoria, branca d'activitat, 
situació professional, recerca de treball, etc.). 

El nou Qüestionari suposa una ampliació de temes i un 
aprofundiment d'aQuel1s que ja havien estat considerats amb 
anterioritat. Per comen9ar, dedica una bateria de preguntes 
formulades especialment per a la pOblació menor de 16 anys, 
perque malgrat que des de 1 'aprovació de 1 , Estatut del 
Treballador (1980) l'edat legal per a comen9ar a treballar 
s'ha fixat en 16 anys, en realitat hi ha nens menors que 
treballen. L'enQuesta pretén avaluar la importancia numerica 
de la totalitat de la ma d'obra infantil i juvenil. 

En segon 110c, les preguntes dirigides a la població 
major de 16 anys es presenten agrupades en deu seccions: A) 
Aspectes general s; B) Estrangers; C) Estudi s: en aQuest 



apartat hi ha algunes preguntes noves que volen detectar els 
estudis que es realitzan amb caracter de formaci6 
professional; O) Activitat o situació laboral; E) 
Característiques de la feina: ocupaci6, categoria, branca 
d'activitat, situació professional, tipus de contracte, 
dedicaci6 temporal, nom de l'empresa ; província en la qual 
está localitzada, duraci6 de 1 'ocupació, pluriactivitat i 
recerca d'una altra feina. En aquest apartat les innovacions 
s6n diverses: Es distingeix entre jornada habitual i jornada 
real (hores treballades durant la setmana de referencia) i 
quan ambdues no coincidien es preguntava per les causes. El 
permís de maternitat pot ser una d'elles. En el qüestionari 
anterior es parlava d'una dedicaci6 igual o superior a les 
quaranta hores setmanals i, d'una dedicació inferior. Entre 
1 es c i rcumstanc i es que pod i en exp 1 i car una ded i cac i ó menor 1 a 
maternitat apareixia confosa dins la mateixa categoria que la 
mala1tia. Una altra novetat és la pregunta sobre el 110c de 
treba11 que permetra la realizació d'estudis sobre migracions 
laborals i la durada de la feina i el tipus de contracte que 
il.lustraran la cre;xent complexitat de les relacions 
laborals. Les seccions F) i G) estan dedicades a les persones 
sense feina. En la primera d'e1les, es pregunta pels motius 
de l'atur i per les caracteristiques de la feina anterior 
(ofic;, branca, situaci6 profess;onal i durada de la feina) 
i en la segona per la disponibi1itat i per les gestions de 
recerca de feina. En aquest sentit s'introdueixen dues 
preguntes noves en relació als canvis que l' aturat esta 
disposat a realitzar per tal d'obtenir una feina (canvi de 
residencia, d'ofici, categoria, d'ingressos, etc.). Les tres 
últimes seccions es dediquen a qüestions puntuals: H) 

Situacions diverses, 1) Inscripci6 a l'oficina d'ocupació i 
J) Situació un any enrere (només el segon trimestre de cada 
any) . 

Les definicions estan basades en les donades per l'OIT 
(Ginebra, 1982). La pob1ació activa esta constituida per "el 

conjunto de personas Que, en un período de referencia dado, 



suministran mano de obra para la producción de bienes y 
servicios económicos o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción", Aital 
defin;ció inclou les persones ocupades o amb feina i les 
persones aturades o sense fe; na. Pero 1 es persones sense 
fe;na i disponibles per a treballar que no busquen feina, 
formen part de la població inactiva. Entre les darreres també 
s'inclouen aquel les persones que desenvolupen activitats de 
tipus benefic i treballs socials sense remuneració, pero al 
meu entendre es tracta de persones actives, igual que les 
persones dedicades a les feines de casa (majoritariament 
mestresses de casa). 

Per altra banda es defineix la subocupac;ó en el termes 
segUents: "Existe subempleo cuando la ocupación que tiene 
una persona es inadecuada respecto a determinadas normas o a 
otra ocupación posible, teniendo en cuenta su cualificación 
profesional {formación y experiencia profesional)". 1 

assenya1a que "en la práctica la medición del subempleo se 
limita al subempleo visible, constituido por todas aquellas 
personas que durante la semana de referencia trabajan 
involuntariamente menos de la duración normal de trabajo para 
la actividad correspondiente o están disponibles para un 
trabajo adicional". 

En 1 a nova etapa de l' EPA s' adopta el concepte de 
població activa del moment de manera més precisa, prenent la 
setmana com a "període de referencia" per a totes les 
persones. En l'etapa anterior, per certs col.lectius (ajudes 
fami 1 iars, treballadors ocasionals ; inactius amb alguna 
activitat marginal) l'asignació de la se va situació laboral, 
es feia en funció de la seva activitat en els darrers tres 
mesos, encara que el període general de referencia era la 
setmana. L'última novetat que cal destacar aquí és la 
segUent: el límit mínim de treball setmanal d'una hora, per 
a classificar una persona com a ocupada s'aplica a tota la 
pob1ació per igual. Abans, aquest límit no era ap1icat a les 



"ajudes fami 1 iars" ni a1s "treballadors ocasional s" , el quals 
eren classificats com a ocupats, aturats o inactius en funci6 
basicament de la intensitat del seu treball en els tres mesos 
anteriors a 1 'entrevista i, del fet que busquessin o no 
feina. 

En resum, el nou qüestionari és bastant més complex que 
l'anterior i segurament més difícil en la seva manipulaci6, 
pero inclou una major riquesa de situacions, que en l'etapa 
anterior no eren pas considerades. Ara bé, des del punt de 
vista de l'estudi de l'alternan9a entre "activitat" i 
"inactivitat", característica de la historia laboral de la 
majoria de les dones, la nova estadística de fluxos de l'EPA 
és l'aportaci6 més interesant. 

Des de la darrera renovaci6 del qüestionari, un cop 
l'any, que coincideix amb el segon trimestre, l'EPA recull 
informaci6 retrospectiva sobre l'activitat de l'entrevistat 
(Secci6 J del qüestionar;) amb l'objectiu d'elaborar 
estadístiques de fluxos per indagar els canv;s en el mercat 
de treball dels mateixos individus. Així, el segon trimestre 
de cada any, el qüestionari té tres preguntes més amb la 
finalitat indicada, referides a la situaci6 laboral de 
l'individu fa exactament un any. La primera és una pregunta 
de res posta tancada sobre la situaci6 d'activitat en aquell 
moment anterior; el tancament preveu diverses situacions 
entre la inactiv;tat ; l'ocupac;6. Les altres dues demanen la 
situaci6 professional i la branca d'activitat corresponent a 
l'establiment en el qual trebal1ava fa un any, en el cas que 
l'estrevistat estigués treballant. La informaci6 recollida 
per aquesta via permet estudiar la intensitat de l'alternan9a 
entre l'activitat i la inactivitat, entre l'ocupaci6 i 
l'atur, així com la mobilitat professional. El problema és 
que els fenomens associats als canvis de situaci6 s6n 
desconeguts i que el període d'observaci6 d'un any, és 
excessivament curto 



Aquesta perspectiva longitudinal és molt més interessant 
que la simple comparaci6 de dos moments diferents, perque els 
canvis del mercat de treball poden ser estudiats en base a la 
mateixa població. A més, ates que l'EPA és una en que sta per 
panell, ; que cada trimestre es renova una sisena part de la 
mostra, per dues sisenes parts dels individus entrevistats, 
la informaci6 retrospectiva declarada en el moment t, pot ser 
contrastada amb la situació real de l'individu en el moment 
t-l (un any abans), segons declaraci6 propia de l'any 
anterior. El resultat d'aquest contrast dóna un bon 
indicador de la fiabi 1 itat de la memoria de la pOblaci6 
entrevistada. 

L'altra via per a elaborar l'estadistica de fluxos és 
justament seguir la trajectoria dels individus a partir de la 
declaraci6 sobre la situació d'activitat de cada momento El 
problema ara és, que en cada instant, només una part de la 
mostra (una tercera part) comparteix el fet d'haver estat 
també en el panell un any abans. Tenint en compte que una 
part dels individus al llarg d'un any, cauen de la mostra, 
aquella tercera part es redueix encara més, i per tant els 
resultats no poden ser desagregats a nivell inferior a 
1 'estatal, per problemes de manca de representativitat. 

2.4 L'enguesta de fecunditat 

L ' obj ect i u de 1 ' enquesta de fecund i tat es reco 11 ir 
informaci6 per l'estudi de la fecunditat i de la nupcialitat, 
aportar dades a les organitzacions internacionals dedicades 
al mateix objecte d'estudi i generar informació que permeti 
elaborar previsions. S'adrega exclusivament a les dones en 
edat fértil, a les quals es preguntara, en relació a 
l'activitat laboral, per dos grans temes~ la historia 
ocupacional i la seva situació en el moment de ,'enquesta. 

La inclusió d'una secció dedicada a la historia 



ocupacional res pon a l'interes d'estudiar les re1acions 
existents entre la activitat de la dona ; la fecunditat. A 
partir de l'enquesta de 1985 és possible establir la 
continuitat o discontinui"tat del treball, amb motiu del 
matrimoni o del naixement del primer fill. 

Els criteris utilitzats per a investigar la condició 
d'activitat de la dona responen als que es van uti1itzar en 
l'Enquesta Mundial de Fecunditat. Segons els meus 
coneixements, no existeix cap antecedent (a excepció de 
1 'enquesta de 1977) de 1 es estad; st í ques espanyo 1 es, que 
proporcioni dades combinades de l'activitat laboral de la 
dona i del seu comportament reproductiu, que permetin avaluar 
les possibi 1 itats i les dificultats que té la dona per a 
integrar-se al món del treball. Es tracta, doncs, d'una font 
molt important, ma1grat que, des del meu punt de vista no 
s'utilitza el concepte més adient de treball per a captar 
l'aportació femenina a l'activitat económica. 

Les preguntes plantejades en relació a la situació 
laboral de la dona en el moment de l'enquesta, i les opcions 
que ofereix el qOestionari, indiquen que 1 'accepció de 
treball que hi ha a' darrera respon al prototipus de trebal' 
masculí realitzat a l'esfera pública, a canvi d'una 
remuneració económica i durant una jornada de vuit hores 
diAries. Treballar i estar col. locada serien conceptes 
equivalents en aquest contexto En la publicació dels 
resultats s'aclareix el segOent "se considera trabajar al 
hecho de tener una ocupación (empleo) continuada, con o sin 

,remuneración, con una duración de al menos un tercio de la 
jornada laboral", Peró, en preguntar per la situació de 
l'entrevistada en la setmana de referencia no es contempla de 
manera explícita la possibilitat de treballar com a ajuda 
familiar, opció que com hem vist, ja esta incorporada en els 
ú1tims Cens i Padr6. 1 per altra banda es parla de jornada 
laboral normal. Aquí el terme "normal" possiblement s'ha 
d'entendre com la jornada completa, és a dir, de vuit hores 



diaries. Val la pena destacar, en defensa de l'enquesta, que 
aquí la restricci6 de les quinze hores setmanals o d'un terQ 
de la jornada laboral normal s'aplicaa tot tipus de treball, 
mentre que en e 1 s censos ; padrons s' ap 1 i cava de manera 
arbitraria només per les ajudes familiars. De tota manera es 
deixen de considerar com a actives a mol tes dones que 
treballen menys de quinze hores setmanals. 

Per altra banda, la mateixa pUblicaci6 assenyala que la 
dona que es declar; en atur o buscant la seva primera fe;na 
pero, que es dediqui exclusivament a les feines de la llar 
sera computada com a mestressa de casa. Aquesta decisi6 fa 
efecte en l'etapa de la codificaci6 més que no pas en la del 
di sseny de 1 qüest i onar i i reco 11 i da de 1 a i nformac i 6. Per 
tant, es posa en evidencia que les decisions preses en 
diferents etapes es condicionen mútuament. Per exemple, la 
informaci6 de les dones que busquen la seva primera feina, 
encara que es recull, no apareix a les taules estadístiques, 
; a no ser que es codifiqui de nou cada un dels 9.000 
qüestionaris, aquesta informaci6 restara perduda. En 
conseqüencia, les estimacions sobre el nivell d'activitat, 
derivades d'aquesta font, indicaran la freqü~mcia de cert 
tipus d'ocupacions entre les dones, pero difícilment podran 
comparar-se amb les taxes d'activitat més habituals. 

L'enquesta també investiga el lloc físic en el qual es 
desenvolupa el treball actual, distingint entre casa i fora 
de casa. Aixo és interesant perque la segmentaci6 de1s 
processos productius i les noves tecnologies han suposat 
1 'expansi6 del treba1l real itzat a domicil i i, 
majoritariament les persones que rea1itzen aquest tipus de 
treball s6n dones. En canvi, els temes classics, és a dir, la 
branca d'activitat de l'empresa i la professi6 de la dona no 
hi estan continguts. Unicament es pregunta per la situaci6 
profess i ona 1 • 

El s aspectes més i nteressants de 1 ' enQuesta es troben en 

II 



l'anomenada hist~ria laboral. La informació que es recull en 
aquesta secció pot ser úti 1 per a confi rmar o rebutjar 
algunes de les hipótesis formulades a l'inici d'aquest 
treball. En quins casos la dona que havia treballat aban s de 
casar-se s'ha vist en la necessitat o ha decidit deixar la 
feina després de casar-se? El matrimoni i la maternitat 
produeixen la sortida de l'activitat de la majoria de les 
dones? Val la pena puntualitzar, de totes maneres, que en el 
qOestionari la pregunta es formula de manera massa generica: 
"¿Trabajó antes del primer matrimonio o unión?, ¿Trabajó 
entre el matrimonio y el nacimiento del primer hijo?, 
¿Cuántos años?, ¿Trabajó despues del nacimiento del primer 
hijo?" Aquesta informació podria ampliar-se preguntant per 
les característiques dels treballs fets. Per últim, vull 
assenyalar que és possible reconstruir de forma molt més 
detallada la hist~ria laboral de les dones. Per exemple, a 
Suecia, a partir de l'enquesta de fecunditat que es realitza 
dins del projecte de l'Enquesta Mundial de Fecunditat, es 
disposa de la seva experiencia laboral per un nombre 
determinat de generacions de dones des que van complir els 16 

anys fins el moment de l'enquesta, mes a mes. Lógicament, en 
aquest país s'han pogut emprendre estudis molt precisos de la 
relac;ó entre la fecunditat i l'activitat laboral femenina. 

2.5 Altres fonts 

El mateix INE és l'encarregat de l'enquesta anual de 
salaris. Curiosament la informaci6 de l'Enquesta de Salaris 
no és desagregada per sexes des de 1980, any en el qual en 
virtut de l' Estatut dels Treballador es prohibí legalment la 
discriminació per aquesta causa. Seria molt ingenu pensar que 
aital discr;minació ha desaparegut, i per tant sembla 
indispensable que la variable sexe es tingui en compte en els 

plans de tabulació de l'enquesta des d'ara mateix. La 
informació disponible del Cens industrial, que en principi 

s' hauri a de real i tzar cada deu anys, per~ que segons 1 es 



meves indagacions el darrer es va fer l'any 1978, pa~eix del 
mateix mal f a más de no proporcionar cap informació per edat. 

2.6 En rasum i conclusi6 

1. Les estadfstiQues oficials continuan negant el 
caracter economic del treball domestic. La raó d'aquesta 
omissió, cal buscar-la en la manca de valoració social 
d'aquesta activitat, per desenvolupar-se en l'esfera privada 
i de forma gratuita. AQuest buit informatiu esta essent 
subsanat al Pais Base, per mitja de l'enquesta PRA, ja que en 
ella es dediquen dues preguntes a la investigació de la 
freqüene;a setmanal, amb la qual cada membre de la llar 
participa de les tasques domestiques (comprar, cuinar, rentar 
plats, preparar la roba, netejar la casa, cuidar els nens i 

d'altres activitats menors) i el nombre d'hores dedicades a 
cada faina. A iniciativa de l'Institut d'Estadistiea 
d'Euskadi aquesta enquesta as realitza en aquesta comunitat 
autonoma des del quart trimestre de 1986. 

2. El treball d'ajuda familiar és contemplat de manera 
explicita en els qUest;onar;s d'aquel1es operacions que es 
rea 1 i tzan per auto-empadronament, a saber f el Cens ; el padró 
Municipal d'Habitants. La categoría "ajuda familiar" s'inclou 
eom a resposta possible a la pregunta sobre situac;ó laboral 
o condició d'activitat. L'úniea excepció és el darrer Cens de 
1991. En el eas de l'EPA el terme s'inelou en la formulaeió 
de la pregunta. Aquest fet permetra, sens dubte, una millor 

"captació de l'aportació de la dona a l'activitat economica. 
En l'Enquesta de Fecunditat, el terme "ajuda familiar" no 
apareix en el qüestionari J pero ela entrevistadors tenen 
instruccions en aquest aentít. En el Cens Agrari es recull en 
l'apartat de "Treball No Assalariat"; el problema en aquest 
eas és que no es computa el treball que té per objecte la 
producció de béns per l'autoconsum. En aquest punt és 
eonvenient fer tres eonsideraeions: 



Primera) En el Padr6 Municipal d'Habitants s'estableix 
la condició d'exclusivitat de la resposta, cosa que aix6 
significa que aquel les dones que tinguin una doble activitat 
-com a mestresses de casa i com a ajuda familiar-, 
contestaran que la seva principal activitat és la primera. 
Aixo ens condueix al problema de la sUbjectivitat de 
l'informant. Sembla evident que els valors socials relatius 
als rols que els homes i les dones han de real itzar en la 
societat, mediatitzen totes les etapes del procés de 
recollida de l'informaci6. Des del disseny del qüestionari, 
a l'elaboració de la mostra (si cal), el treball de camp, la 
codificació dels qüestionaris, la compatibilització dels 
resul tats , la tabulaci6 i, finalment, la publicaci6 de les 
taules estadístiques. Pero hi ha dos casos en els quals 
aquests poden tenir majors consequencies en l'estimació del 
treball femení. Un d'ells és la propia valoració que la dona 
fa del treball que realitza en el moment en que s'autodeclara 
com a mestressa de casa o treballadora. El segon cas es dóna 
quan es un altre persona la que ha d'informar, sobre la seva 
participació en una determinada activitat economica. Tal és 
el cás del Cens Agrari que és comp1imentat en alguna oficina 
municipal, molt sovint pel Secretari, i per convocatoria de1s 
titulars de les exp10tac;ons agrícoles que, en el cas 
espanyo1, en la immensa majoria, s6n homes. 

Segona) El 1 fmit mínim de treball setmanal que. 
s'estableix, també ajuda, en la majoria de1s casos, a una 
subestimació del trebal1 femení. El treba11 d'Ajuda Familiar 
és tractat com un treball de segona categoria, en la mesura 
que s'estableixen uns mínims (un terQ de la jornada laboral 
normal, quinze hores setmanals) que no s'exigeixen en cap 
altre activitat. El terme "normal" suggereix que el patró de 
referencia de treball o d'activitat economica utilitzat, és 
aque11 que amb freqOencia és rea1itzat pe1s homes, és a dir, 
aque 11 que té 110c en l' esfera púb 1 i ca, d' acord amb unes 
condicions establertes en un contracte que regula una 
remuneraci6 i una jornada habitualment o normalment de vuit 



hores. Aquest és el criteri utilitzat per dividir la pob1ació 
entre actius i inactius. Semb1a evident que el concepte 
activitat i inactivitat no s'ap1icara a tota la població. En 
el segon Trimestre de 1987 s'ha introdui't una serie de 
modificacions molt importants en el qüest;onari de l'EPA, 
entre 1 es qua 1 s es pot destacar l' estab 1 i ment d' una hora 
setmanal com límit mínim de treball, el qual és aplicat a tot 
tipus d'activitat, sigui remunerat o no. 

Tercera.- A excepció feta delCens Agrari, en el qual el 
període de referencia és l'Any agrícola, en la resta dels 
casos s'estableix una setmana, que el cas del Cens i el Padró 
es fixa (i pren la denominació de "Setmana Censal"), i en les 
Enquestes es tracta de la setmana anterior a la real;tzació 
d'aquesta. En l'EPA, aquest període es perllonga a les quatre 
setmanes, quan s'investiga la situació de les persones que en 
el moment de l' enquesta estan al' atur • Es a di r, que el 
criter; d'enregistrar la situació conjuntural o puntual 
preva1 i, la situació habitual resta sense consideració. En 
el cas de l'EPA aixo no su posa cap inconvenient, ja que es 
tracta d'una Enquesta periodica, pero en els casos de Censos 
i Padrons el període de referencia setmanal pot sUposar una 
subestimació del treball que es real itza de manera 
estacional. En l'EnQuesta PRA d'Esuskadi el període de 
referencia és el trimestre anterior. 

3. En re1ació a la compatibilització que la dona ha de 
fer entre el seu rol de mestressa de casa i de treballadora, 
i les seves conseqüencies quant a la forma d'inserció de la 
dona en el mercat laboral, s'investiguen distints temes: 

a) la mobi1itat per motiu del treba11 
El Padró Municipal d'Habitants, en el cas de Barcelona, 

inclou dues preguntes que permeten determinar tant el 110c 
fís;c on es realitza 1'activitat laboral, com el mitja de 
transport utilitzat. El 1981 es va demanar pel nom i la 
direcció de 1 'empresa en la qual es treba11ava. El 1986 tan 



sols es va demanar si era necessari canviar de municipi per 
tal finalitat. L'enquesta de fecunditat també distingeix 
entre el treball realitzat en el domicili de 1 'entrevistada 
i el que es realitza fora de casa. 

b) Dedicació temporal al treball 
La font que d6na un detall més gran de 1 es hores 

treballades és l'EPA. El nou qUestionari distingeix entre la 
jornada habitual i la jornada real durant la setmana de 
referencia, i a més investiga les raons quan ambdues no 
coincideixen. La nova EPA també recull informació sobre el 

tipus de contracte. 

c) Relació entre fecunditat i activitat económica 
L'Enquesta de Fecunditat ofereix la posibilitat 

d'establir les relacions entre la situaci6 laboral de la dona 
i la fecunditat i la nupcialitat, d'acord amb la continuitat 
i discontinuitat del treball per motiu de matrimoni o del 
naixement del primer fill. Alhora es poden formular hipótesis 
en el sentit contrari, és a dir, com l'activitat económica de 
1 a dona condi ci ona 1 es seves deci si ons amb re 1 aci ó en el 
comportament reproductiu. La nova EPA també enregistra 
aquells casos en els quals la dona dei~a de treballar o ho fa 
amb una dedicació menor a 1 'habitual a causa de la 
maternitat. 

3. LA INFORMACI6 TERRITORIAL DISPONIBLE, UN AUT~NTIC 

TRENCACLOSQUES 

Treure l'entrellat de tot el que l'INE pUblica en 

relaci6 a les fonts presentades en l'apartat anterior és un 
autentic galimaties. Per aixó, he elaborat un annex detallat 

on es resumeix la informació publicada dels Censos i de les 
Enquestes, en relació a l'activitat económica de la poblaci6, 

indicant les variables incloses en cada taula, la 
desagregació territorial proporcionada i si el creuament s'ha 



fet o no a nivel1 de sexe, edat i estat civil. Aqui, només 
comentaré els aspectes més re1levants per a la recerca que 
em proposo realitzar, per tal d'argumentar la decisi6 
d' ut i1 i tzar e 1 s censos i e 1 s padrons en comptes de 
l'Enquesta de Població Activa (EPA) que, en principi, hauria 
de ser la més adequada per a l'estudi de l'activitat de la 
població. 

En relaci6 al Cens Agrari de 1982, simplement comentar 
la gran absencia de l'estat civil (absencia ja constatada en 
presentar el qüestionari), i la utilitzaci6 de grups d'edat 
massa grans com per analitzar el comportament de les dones en 
les diferents etapes del cicle vital. 

L'Enquesta de Fecunditat, pels proposits 
recerca no ha p 1 antej at cap prob 1 ema. He 

d'aquesta 
treballat 

directament, amb la cinta magnetica que el propi INE m'ha 
proporcionat i, no pas a partir de la pUblicaci6 de l'INE, la 
qual no respon en absolut a les meves inquietuds. Ates que la 
mostra va ser dissenyada perque fos representativa a nivell 
de Comun i tats Autonomes m' ha semb 1 at conven i ent respectar 
aquest nivell de desagregació territorial, a l'hora de 
confeccionar les meves propies explotacions. El detall de la 
publicaci6 tant del Cens Agrari com de l'Enquesta de 
Fecunditat pot ser consultat en l'annex. 

3.1 Censos de pOblaci6 i Padrons Municipals d'habitants 

El s Censos i e 1 s Padrons s6n, sens dubte, e 1 s que 
proporcionen la informaci6 demografica més adequada sobre la 
població activa per a 1 'estudi que proposo realitzar. Les 
variables claus, s6n el sexe, l'edat i l'estat civil, i la 
pUblicació dels Censos i els Padrons és prou desagregada (per 
grups quinquennals d'edat, per a 4 o 5 estats civils, segons 
les divorciades i separades es posin juntes o separades) com 
per a poder enfrontar 1 'analisi transversal, com per a 
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1 'anal isi longitudinal, de 1 'activitat laboral femenina. A 
més, el fet que es gravin el 25 per cent dels qüestionaris 
censals íntegrament, dóna garanties de la solidesa dels 
resultats que s'obtenen. 

El trencaclosques es planteja quan es vol abordar un 
nivell de desagregació territorial inferior al provincial. 
Cada any és diferent. El 1970 la classificac;ó que es fa 
segueix les recomanacions de les Nacions Unides, i contempla 
zona rural (que agrupa les entitats de població de menys de 
2.000 habi tants), zona i ntermedi a (entre 2.000 i 10.000 
habitants) ; zona urbana (de 10.000 i més habitants). Dins 
d'aquesta última, els municipis de més de 50.000 habitants 
apareixen un per un; a més per a les províncies de Madrid i 
Barcelona, també es pot fer l'estudi de l'activitat femenina 
per edat i estat civil a nivell de districtes. 

L'any 1975, la publicació que es fa del Padró 
prescindeix de la desagregació per zones. A un nivell 
inferior al provincial, només es poden calcular les taxes 
d'activitat per sexe, edat i estat civil per a les capitals 
provincials i per als municipis de més de 50.000 habitants. 
Se salva, aixo si, la desagregació per districtes de Madrid 
i Barcelona. 

Amb el Cens de 1981 es recupera l'optimisme, ja que les 
zones (rural, intermedia; urbana) tornen a ser presents; 
s'incorpora un tom, el 11, dedicat a les Comunitats Autonomes 
i el que és més interessant, un tom de resultats a nivell 
municipal amb tres taules referides a l'act;vitat economica 
de la població: la primera, presenta les taxes d'activitat 
per sexe i edat; la segona la població ocupada per sectors 
economics i la tercera la pOblació ocupada per professió. El 
tom III, de resultats provincials, també té algunes 
innovacions: la taula bAs;ca que és la relac;ó de la població 
amb l'activitat per sexe, edat i estat civil, es presenta ara 
per a tres zones: per a les capitals, els mun;cipis de més de 



50.000 habitants, i també per al eonjunt de munieipis de 
menys de 50.000 habitants. I sort d'aquesta darrera 
ineorporaci6, perque el 1986, igual que es va fer el 1975, no 
es pub1 iea res per zones ;, en el seu 110e, es manté la 
informaei6 per les capitals, els municipis de més de 50.000 

habitants i el eonjunt de munieipis de menys de 50.000 

habitants, a part del tom dedieat a les Comunitats Autonomes. 

El tema de l'aetivitat femenina segons el nivell 
d'instrueció no pot ser abordat abans de 1975. L'any 1975, es 
publica la distribueió dels actius per sexe i nivell 
d'instrucció per provincies, pero no és possible obtenir les 
taxes especifiques per edat. A partir de 1981, 

afortunadament, ja és disponible també la classificació per 
grups d'edat, pero de nou entre 1981 i 1986 manca la 
correspondencia pel que fa al nivell de desagregaci6 
territorial: el 1981 presenta la informació més rica 
(capita1s, zones, munieipis segons la seva grandaria), pero, 
el 1986 les zones no hi són presents. 

Pel que fa a la informació relativa a les 
característiques estructurals de la pOblaeió activa, com 
1 'ocupac;ó, el sector o branca d'activitat ; la situac;ó 
professional, reeomano al lector que consu1ti les taules de 
l'annex, ja que exposar tots els detalls en aquest apartat 
seria excessiu. Un;cament vull fer aquí un parell de 
comentaris. 1er) En general, la consistencia de la declaració 
d'aquest tipus d'informació és bastant feble. A la Comunitat 
de Madrid, en realitzar l'enquesta post-padronal de va1idaei6 
l'any 1986 van trobar que només en un 85 per cent dels 
casos la resposta sobre la professi6 donada en l'enquesta 
coincidia amb la del Padr6. Indexs semblants de consistencia 
global varen obtenir per a les variables branca d'activitat 
i situació professional. Motiu pel qual tampoe és recomanable 
una desagregació territorial excessiva dels resultats; i 2a) 
En el present estudi utilitzaré la informaci6 proporcionada 
pels Censos de 1970, 1975 i 1981 sobre branca, professió i 



situació professional per dues raons: a) per coherencia amb 
la font que utilitzo per l'estudi transversal i longitudinal 
del nivell d'activitat, i b) perque la desagregació és molt 
més rica que la que proporciona l'EPA, de manera que 
l'analisi del 110c que ocupa la dona en el mercat de treball 
pot ser abordat de manera més completa. 

b) L'Enquesta de Població Activa 

En princ;p;, aquesta enquesta hauria de ser la font base 
per l'estudi que em proposo realitzar, al menys en la part en 
la qual vull fer una fotografia del lloc que la dona ocupa en 
el mercat de treball en diferents moments, prenent l'any 1970 

com a punt de part ida. Doncs no és a ix i ; una cosa és 1 a 
informació recollida i una altra molt diferent és la 
;nformació publicada a un nivell territorial inferior a 
l' estatal. 

Per comen9ar, no és fins a 1976 que l'EPA publica els 
primers resultats prov;ncials. Per a tenir ;nformac;ó de les 
Comunitats Autonomes cal esperar l'any 1983. Des d'aleshores 
en9a la publ ;cac;ó ha mi llorat una mica, pero de fet, la 
informació territorial disponible, amb el maxim de 
desagregació possible, és la provincial, i creuada. per la 
variable sexe, segueix logicament limitada a tres úniques 
característiques: edat, ocupació i sector d'activitat. Els 
grups d'edat són decennals entre els 20 i els 60 anys, massa 
amplis per a analitzar els canvis que es produeixen en les 
edats centrals de la maternitat, pero el més greu és que no 
es eontemp 1 al' estat ei vi 1. La ; nformae i ó per sectors i 
ocupaeions és exeessivament agregada ja que només consideren 
4 i 9 categories, respectivament. Des de la renovaeió del 
qüestionari, en realitat, la informaci6 territorial 
disponible no ha mil10rat gaire. La pub1icaei6 que es fa per 
Comun ita ts Autonomes des de 1 a renovac i 6 de 1 qüest i onar i 
inclou , aixo sí, la taxa d'atur i d'oeupaei6 i un creuament 
dels sectors amb la situaci6 professional. No cal dir que e1s 



temes més interessants incorporats a l'EPA des del 1987, 
només s6n publicats a nivell estatal. 

Sembla doncs bastant clar que aquesta no és pas la font 
adequada per la recerca que em proposo realitzar. L'EPA té 
grans oblits, l'estat civil per exemple. Pero també té un 
problema de representativitat de la mostra: en la mesura que 
es pretén desagregar la informaci6 a nivell territorial, la 
mostra cada vegada és més pet ita i en ri gor, no permet 
garantir la precisi6 de les estimacions més detallades. Els 
Instituts d'Estadística autonomics tenen, en aquest camp, 
molta fe;na per endavant. 

4. ESTIMACIONS DE L' ACTIVITAT FEMENINA SEGONS DIFERENTS 

FONTS ESTADfSTIQUES 

En un principi, pensava comparar les estimacions de 
poblaci6 activa agraria provinents del Cens de poblaci6 de 
1981 amb les estimacions del,Cens agrari de 1982, pero ates 
que l'índex de consistencia pe1 que fa a aquesta variable és 
molt'inferior en el Cens de poblaci6, he decidit finalment 
limitar l'avaluaci6 de les estimacions del Cens de poblaci6 
al constrast amb l'Enquesta de Poblaci6 Activa. Per comparar 
les estimacions d'una ; altra font, he utilitzat 1 'edat, 
agrupada en grups decenna 1 s tal com ve al' EPA, com a 
variable de control, la qual en el Cens és una informaci6 
molt més consistent que la branca d'activitat. 

Les estimacions de la freqüencia de l'activitat 
,economica femenina, és a dir de les taxes, en general s'han 
de prendre com un minim, tant per les 1 imitacions de les 
definicions de treball uti 1 itzades en censos i enquestes, 
apuntadesmés amunt, com per 1 'escassa valoraci6 que les 
mateixes dones i els seus marits fan del seu treball. Sovint, 
el treba11 de la dona és considerat com una "ajuda'* al cap de 
familia, especialment si el treball es realitza en el propi 



ambit familiar, en lloc de considerar-se com una activitat 
útil a la societat i comparable a la desenvolupada per 
l'home. Només per aquest motiu, cal esperar que les 
estimacions procedents de l'Enquesta de Població Activa 
(EPA), realitzada per entrevistadors especialitzats, siguin 
sempre més elevades que els censos, els quals utilitzen el 
sistema d'auto-empadronament. Autoempadronament significa 
autoclassificació, és a dir, el membre de la familia 
encarregat d'omp1ir el qüestionari censal, habitualment el 

cap de família, dicideix si la se va esposa, i cada membre de 
la família, forma part de la població activa o de la 
inactiva. En canvi, amb el sitema de rastreig de 1 'EPA, 
segons el qual l'entrevistador pregunta a les persones a que 
dediquen el seu temps, l'assignació de cada persona a una 
subpob1ació és un resu1tat posterior, no es fa a priori. Els 

resu1tats del Cens reflecteixen millor la posició que cada 
dona té en la seva familia; per tant en la societat, mentre 
que els resultats de l'EPA són una estimació més acurada del 
treball que efectivament fan les dones, de la seva 
participació en les activitats economiques d'una població. De 
fet, des de la perspectiva que m'interessa, de la 
compatibilització dels rols de mare i de treballadora, 
l'estimació del Cens és prou convenient, ja que fins i tot es 
pot prendre com a un indicador de l'activitat laboral 
femenina equiparable al treball extradomestic dels homes, en 
el sentit que una dona s'autoclassifica com a activa o així 
és classificada pel seu marit, quan la seva feina és quelcom 
més que una "ajuda" al cap de famíl ia. Vol dir que és 
valorada amb els mateixos parametres que el treball dels 
homes. 

Per a fer la comparació de les estimacions he escollit 
el Cens de pob 1 ac i ó de 1981, que té com a setmana de 

referencia del 22 al 28 de mar9 del mateix any i l'Enquesta 
de Població Activa del primer trimestre de 1981 amb període 

de referencia mobil , ja que el treball de camp es va fer 
durant els mesos de gener, febrer i mar9, i la referencia era 



per a cada persona la setmana anterior al moment de 
l'enquesta. les estimacions resultants 
comparab 1 es perque estan fetes en un temps 
perque és un trimestre relativament tranquil, 

s6n, doncs, 
mo 1 t proper i 
de "temporada 

baixa", on no es registren alts i baixos ni en la demanda ni 
en 1 'oferta de ma d'obra. 

El resultat de la comparació de les estimac;ons 
proporcionades per una; a1tra font es presenten en el quadre 
11.1. l'índex de subestimaci6 ha estat calculat de manera 
similar a com es calcula una variaci6 relativa, és a dir, és 
un quocient entre la diferencia de les actives del Cens i les 
act i ves de l' EPA, prenent 1 es act i ves de l' EPA com a 
denominador. l' índex és expressat en percentatge per a 
facilitar la seva interpretaci6. 

En conjunt, l'índex de subestimació del Cens en relació 
a 1 'EPA és del quinze per cent. Pel conjunt de 1 'Estat 
espanyol l' índex pren valors positius per a la pOblaci6 
femen i na de menys de 30 anys, és a d; r, que en números 
absoluts hi ha més dones que s'autoclassifiquen com a actives 
en el Cens, que les dones actives resultants de l'expansió de 
la mostra de l'EPA. Entre els 16 i els 19 anys, l'index de 
subestimació és positiu, igual al 43 per cent i pel grup 
d'edat següent de 20 a 29 anys, l'índex és proper al 100 per 
cent, cosa que voldría dír que les actives del Cens doblen 
gairebé laa activas de l'EPA. A partir dels 30 anys l'index 
craix amb l'edat, i passa de -3,5X als 30-39 anys a -93X al 
darrer grup d'edat que és obert (65 i més anys). 

Par provincias, l'index da subastimac16 global osc11.1a 
molt, entra el 44X a Palencia 1 el -52X a Seria, pere resulta 
intaresant comprovar que al patr6 per edat es manté gairebé 
constant: positiu an les primeres edats ;, negatiu dels 30 

anys en andavant. A la vista d'aquests resultats, quinas 
hipetesis es. poden fer? 



QUADRE 11.2. ACTIVITAT LABORAL. INDEX DE SUBESTlMACIO DEL CENS DE POBLACIO EN RELACIO 
A L'ENQUESTA DE POBLACIO ACTIVA (1r. TRIMESTRE). HOIIES. 1981. ( en %). 

PROVINCIES 16-19 20-29 30-39 40-49 50-U 60-64 65-. TOTAl 

ALABA -52,10 6,93 41,09 22,04 14,76 -23,19 -95,51 -11 
AlBACETE 2,94 28,54 53,16 42,50 40,85 22,81 -94,84 111 
ALACANT -24.45 32,16 35.87 17.15 -3,10 -23,65 -94.08 -21 
ALMERIA -8.17 35,42 75,04 29,49 3.61 -45,15 -92.10 8/ 
AVILA 20,15 62,07 86,03 53,09 39,38 47.39 -93,30 21,1 

BADAJOZ -4,44 48,67 63.13 63,64 33,10 -3,63 -91,26 16 

BAlEARS -25.57 40.29 32,33 48,47 0,20 -39,36 -92,70 ·Ií 
BA~aa-.IA -23,16 25,26 47,35 24.71 6,87 -33.16 -91,91 21 
Bt..RD:) -39.32 29,24 83,68 67.64 58,76 5,35 -92,70 16J 
CACéRES -1,06 41.34 88.10 38.96 24,40 -21,62 -93,33 10.1 

CADIS -19,21 18,50 36,38 33,61 2,00 -48,53 -91.20 1 

CASTEU..O -10.59 51,85 63,47 20.49 18,15 -28,65 -95,39 3: 

CIUDAD REAl -18.50 41.74 73,77 49.30 25,84 -7.33 -93.91 11, 

COP.OOJA -6.78 29.36 64.96 56.61 18.70 -5.62 -93.20 12 
LACORUNYA -25.49 36,33 54.14 35,76 10.44 -10.74 -85,69 9. 

cx::u:A 13.72 34.99 103.83 80,76 45,99 -3.29 -93,69 11, 

GI~ -18,29 22,91 62.32 33,69 25,15 -27,41 -92,36 i 

GRANADA -12,50 49,01 65,74 49,16 28,63 -8,23 -92,47 14 

GUADALAJARA -7.73 45,13 119.32 51,78 35,23 1,14 -91.66 17; 

GUIPU3COA -53.17 2,77 37.35 37.75 3.23 -24.58 -93.14 ·3. 

HUELVA -9.55 29.16 41.41 49.23 19.36 -48.62 -92.58 

OOCA -40.98 34.01 47.97 38,10 18,58 8.47 -91,52 1: 
JAEN 1,99 25,71 62.64 52,08 11,98 -22.35 -94.11 ,. 
LLEO -38.02 25.05 63.75 54,51 3,57 -17,92 -90,29 

llEIDA -31,95 41.92 48,84 25.64 28,04 -13,75 -89,02 

LA RIOJA -14.03 55.63 67.94 55,02 19,30 -7,34 -95.65 12 

uro 14.58 34.46 43.03 38.93 43.11 8.30 -83.75 8 

MADRID -44.21 20.35 78.24 42.99 -0.41 -15.90 -89.67 

MALAGA -16,42 37.78 100.28 26.05 9.82 -22,30 -90,60 12. 

MURCIA -25.53 37,10 60.34 37,55 28,07 -31,32 -92.82 

NAVARRA -36.96 41,67 42,80 35.57 26,17 -4,88 -90.99 

~ -22,85 39,47 113.24 69,95 24,79 3,43 -87.07 12 

ASTURIAS -38.50 11.01 47.76 22.32 11,26 -26,76 -90.12 ·2.: 

PALENCIA -24.10 59.57 79.26 55,98 21.23 3.68 -93.09 16. 

LAS PALMAS -42.66 7.22 43.24 18.01 -13.43 -34.28 -91.08 .S: 

PONTEVEORA -23,08 21,35 50.67 31.92 8.94 -27.18 -85.61 3 

SALAMANCA -22,28 55,72 157,69 51.22 37,24 16,63 -91,38 23, 

TENERlFE -49,06 -6,55 27,25 7,20 -14,26 -31,92 -86,14 -16. 
CANTABRIA -34,88 26.87 40.25 26.65 16,79 -30,80 -91,36 

SEGOVIA -27,48 43.03 69.64 48.13 54.55 -5.39 -93,95 12 

SEVIlLA -13.77 25,15 92,64 42,61 11.54 -34.31 -89,75 12 

SORIA -22.93 55.88 89.72 27,95 48,33 10,04 -94,47 12 
I 

TAR~ -22.99 38.70 42.98 26,53 15,11 -18,46 -93.98 -O, 

TEFa. -16.64 45.54 113,05 78,81 20,45 1,25 -95,17 10. 
I 

Ta.BlO -12,24 45,62 38,47 50.31 36.06 -22,83 -94.29 8. 

VALENCIA -25,69 31.04 69.90 36,94 23,24 -25,92 -93.82 6. 

VALLADOlID -32.83 39.69 57.15 49,15 22,58 .17.11 -93,96 10 

BISCAIA -51.66 4.36 46.36 30.04 12,54 -37.83 -93.46 ·0. 

ZAMJRA -12,46 39,36 48,32 61,40 33.53 2,10 -93.22 6: 

SARAGOSSA -35,67 21.24 45,26 35,15 24,86 -31.25 -93,54 2 

ESPANYA -27,18 26,51 57.87 35.87 12.90 -22,60 -91,51 5' 
.' 

Font: Taula 11.3 de l'Annex 



QUADRE 11.1. ACTIVrTAT LABORAL INDEX DE SUBESTIMACIO DEL CENS DE POBLACIO EN RELACIO 
A L'ENQUESTA DE POBLACIO ACTIVA (1r. TRIMESTRE). DONES. 1981. ( en %). 

PROVINCIES 16-19 20-29 30·39 40-49 50-59 60·64 6S-. TOTAL 

ALABA 1,86 78.07 -25,40 -59,22 -53.82 -67,06 -94,71 -21,91 
AlBACerE 197,44 169.74 -20.94 -44.74 -42.16 -64.85 -94.56 2.20 
ALACANT 60,90 84,74 -30.78 -52,43 -58.10 .74.27 -96.57 -26,62 
AlMERIA 6.90 52.27 -14,63 -33,13 -19.95 -55.45 -94,97 -23,56 
AVllA 58,89 273.33 47,11 -36,65 -55,89 -66,80 -92,65 -3.61 
BAOAJOZ 91,58 108,86 -20,51 -53,03 -58.49 -72,07 -92,42 -23,22 
BAlEARS 64,65 124,08 3,17 -12.99 -17,16 -52,22 ·95,04 -6,01 
BARCELOOA 62,39 106.31 -2,21 -27.69 -41,52 -58,76 -94,36 -9,94 
l3lRDS -5.65 134,21 1.44 -43,70 -42.92 -60,24 -94.15 -16,81 
CACERES 101,81 134.56 7,92 -36,98 -49,75 -65,27 -92.64 -11,11 
CADIS 57,86 98.24 -9.00 -40,02 -43.77 -59,75 -90,86 -7.73 
CASTalO 63,12 103,41 -22.77 -44,30 -48,59 -62,06 -97,00 -28,29 
CIUOADREAl 66.41 69,30 -20,70 -51,25 -65,96 -76,57 -94,10 -29,08 
COR~A 91,50 134,83 11,78 -16,10 -25,14 -41,26 -92,82 7.98 
LACORUNYA 47,97 96,39 50,19 22,26 41.55 29,83 -80,02 23,44 
CO'IK:'A 151,47 182.80 36,36 -35,82 -51,75 -63.79 -91.79 -5.64 
GIRCNA 63,09 67.45 -1,96 -19.80 -32,51 -53.31 -95,67 -18,34 
GRANADA 86,03 154.38 18.18 -26,17 -10.76 -38.93 - -86,86 8,63 
GUAOAlAIARA 75,78 147.28 15,26 -43.84 -58.12 -63.05 -91.26 -8,07 
GUIP~ 24,95 132,10 -6,27 -44,11 -45,64 -58,11 -93,13 -8,58 
HUaVA 134,67 98,69 -19,27 -29,74 -42,28 -55,74 -92,77 -10,91 
OSCA 100,04 151,22 -18.13 -42.61 -56,52 -59,51 -94,54 -17,72 
JAEN 30,05 59,05 -25.92 -54,91 -61,69 -71.40 -95,78 -34.31 
u.EO -48,21 21.73 -22,80 -22.64 -40,05 -51.48 -95,30 -38,52 
lLElDA 20,55 132,67 -20,41 -23,67 -36,41 -64.70 -94,43 -20,94 
LA RIOJA 52,60 157,34 14,84 -24,34 -37,81 -66,33 -94.63 -5.74 
um -47,45 -8,87 -19,70 -19,60 -4,51 -34,49 -91,91 -38,21 
MADRID 44.80 126,88 33.00 -28,90 -43,16 -57,69 -91,66 -1.26 
MALAGA 59,09 173,87 -2,88 -34,32 -47.33 -64,30 -92,33 -2,98 
MURCIA 67,79 70.99 -31,01 -39,55 -42,20 -71,92 -95,53 -21.25 
NAVARRA 47.23 135.32 3,39 -37,54 -42,37 -65,37 -92,10 -4,23 
a::ea:E -51.23 -5,22 -1,15 -41.19 -48,06 -57.20 -94,12 -52,06 
ASTURIAS -23,08 30,33 -23,88 -41,41 -42,76 -51,10 -93,51 -36,96 
PALENCIA 95,97 355,83 70.91 26,25 -22,06 -46.85 -88,18 44.70 
LAS PALMAS -26,25 39,35 -19,79 -47,27 -59,13 -76.16 -94.63 -33,12 
PONTEVEDRA -25,71 6,72 -22,58 -25,95 -37,64 -52,53 -88.16 -36,45 
SALAMANCA 15,32 108,29 24,97 -45,68 -35,23 -67.56 -91,98 -16,71 
TENERlFE -10.78 32,49 -15,59 -48,12 -54.29 -65,89 -93.89 -33,99 
CANTABRIA -8,77 61,95 -11.26 -45,18 -29,96 -53,14 -93,99 -27,19 
SEOOVIA 1,40 50,72 -5,68 -56,45 -58,16 -67,10 -94,39 -37.89 
SEVILLA 109,67 149,28 14,58 -18,34 -31,31 -53,68 -90.18 10,99 
SORIA 101.57 246,59 37.67 -7,08 2,10 -25.89 -91.11 22,38 
TARRAGCNA 100,84 98,01 -17,84 -35,00 -37,57 -54,69 -95.52 -16,81 
TEFa. 134.78 164,85 40,74 -22.93 -46,56 -48.86 -94,78 -3,62 
1'O.EDO 168,07 131,08 -22,74 -45,85 -54,82 -66.29 -94.75 -11,34 
VALENCIA 109.97 123,72 -10,50 -37,17 -43.9" -70.05 -95.46 -11,82 
VALLADOLID 45,05 119,14 -18.24 -32,90 -37,67 -57,65 -94,37 -9.67 
BISCAIA 10,04 100,48 -23,04 -50,93 -58,26 -64,20 -93,22 -18,99 
ZAMORA 43,06 132,64 6,88 -4,58 -2,20 -39.61 -93.95 -13.27 
SARAGOSsA 81.59 115,69 -15,27 -36,01 -50,69 -63,93 -94,04 -14,66 

ESPANYA 42,99 96,82 -3,44 -32,88 -40,34 -57,07 -93.08 -14.88 

Font: Taula 11.3 de "Annex 



1a) Com més grans s6n les dones, la distancia entre el 
treba11 real que fan (estimaci6 EPA) i el trebal1 que se'ls 
hi reconeix com a tal (estimaci6 Cens) tendeix afer-se més 
gran. Aquest reconeixement pot estar re1acionat amb el tipus 
d'activitat que realitzin, així com amb les re1acions 
1abora1s o persona1s, en virtut de les qua1s fan la feina que 
fan. Vul1 dir que totes aquestes treballadores que el Cens no 
compta poden ser treballadores marginals. 

2a) La subestimaci6 sembla estar associada a regions on 
el sector agrari té encara un pes important i a regions poc 
desenvo 1 upades. Di c a i xo perque Lugo, Orense, Pontevedra, 
Lle6, Asturies, Cantabria, Las Palmas i Sta Cruz de Tenerife 
s6n les úniques províncies que tenen índexs negatius en el 
primer grup d'edat, i d'entre elles, Lugo i Orense, també 
presenten un índex negatiu en el grup següent, de 20 a 29 
anys. 

3a) La mostra que utilitza l'EPA esta molt envellida, 
privilegia "activitat de les dones més grans en perjudici de 
les més joves. Una manera d'intentar controlar l'efecte de 
l'estructura de la pOblaci6 de l'EPA és repetir l'operaci6 
per a la pOblaci6 masculina. 

Els resultats es presenten a la taula 2. L'índex global 
és de signe contrari al de les dones i d'una magnitud molt 
inferior: segons el Cens hi ha un 5~ més d'homes actius que 
segons l'EPA. En les edats centrals l'índex sempre és positiu 
i en els extrems sempre negatiu. La novetat més interesant la 
proporciona "índex del grup més jove, segons el qual el Cens 
compte un 27~ menys d'actius que l'EPA. Aquesta constataci6 
refor9a la hipótesi primera sobre la marginalitat de 
l'activitat, present entre els nois joves, els homes adults 
grans en edat de jubilaci6 i en totes les dones adultes dels 
30 anys en endavant. 



5. PERSPECTIVES FUTURES D'INFORMACIO 

5.1 Per l'enriguiment de la 
territorialment 

informaci6 desagregada 

A Espanya, fi ns el 1964, 1 es estad í st i ques sobre 1 a 
poblaci6 "econOmicament activa" depenien únicament dels 
censos de població. L'any 1964 és el primer any que es fa 
l'Enquesta de Població Activa, perO no és fins a 1976 que es 
pUbliquen resultats territorials. La transició democratica i 
la nova organització de l'estat en Comunitats AutOnomes, amb 
la creaci6 de1s Instituts d'Estadítica autonOmics, suposa un 
pas endavant en la producció d'estadístiques sobre la 
poblaci6 activa, per dues raons: es pot disposar d'informació 
molt més detallada a nivell municipal, comarcal i d'altres 
petites arees, que la informació més habitual provinent dels 
Padrons o del moviment natural de la poblaci6, i suposa una 
renovació conceptual ja que incorporen les iniciatives 
endegades pels nous Institus d'Estadística. Estic pensant en 
concret en l'Enquesta de la Poblaci6 en Relaci6 a 1'Activitat 
(PRA), que des del segon trimestre de 1986, s'esta realitzant 
al País Basc, i de la qual també s'han fet proves pilot a 
Catalunya i a la Comunitat Valenciana. Encara que no 
utilitzaré en aquesta recerca les dades publicades per la PRA 
perque proposo abastar tot el territori de l'Estat espanyol, 
sí que vull destacar que des del punt de vista de la 
definició de 1 'activitat i de la captaci6 de 1 'activitat 
femenina, l'enquesta PRA és certament innovadora. 

La primera innovaci6 de la PRA que s'ha de destacar és 
que es pregunta a cada membre de la llar quina és la seva 
dedicaci6, en hores, a les tasques domestiques que apare;xen 
relacionades en el qOestionari. Crec que la mera inclusió 
d'aquestes preguntes per si sola ja té efectes posit;us en el 
sentit de reconeixer ; situar la utilitat social d'aquestes 
activitats, al mateix nivell que el treball extradomestic. La 
segona innovació és que la població no és classificada en 



població activa i població inactiva, sinó que fa referencia 
a tres categories : 1) poblaci6 amb activitat laboral, 2) 
poblaci6 amb activitat no laboral i 3) poblaci6 sense 
activitat. En el primer grup s'inclouen totes les persones 
ocupades, les quals en funció del temps dedicat a la feina es 
divideixen entre: sobreocupada (més de 45 hores a la 
setmana), ocupada estricta (entre 15 i 44 hores setmanal), 
subocupada (menys de 15 hores), ocupada marginal (mínima 
participaeio, ajuda familiar o ocupaci6 estacional) i quasi 
parada (ocupats marginals que busquen feina). En el segon 
grup, s'inclouen la població aturada amb activitat no laboral 
(estudiants i feines de la llar), els que tenen una activitat 
no laboral pero que busquen feina i els que fan el servei 
militar. 1 per últim, entre la poblaci6 sansa activitat s'hi 
compten els aturats estrictas (busquen feina i estan 
disponibles per a traballar), als jubilats estrictes i els 
incapacitats. Així dones, la pUblicaci6 que "Institut 
d'Estadistica del País Base fa de la PRA, a més da la seva 
propia elassifieaci6, té en eompta els critaris marcats per 
la OIr en aquesta materia, que també s6n els utilitzats en 
l' EPA. 

La cooperaci6 dels Instituts d'Estadistica de· les 
Comunitats Autonomes amb l'INE és una altra via que eompleix 
un paper dinamitzador. L'acord que s'ha establert en relaci6 
a les preguntes incloses en el qüestionari del Cens de 1991, 
sobre l' act i vi tat, n' és un bon exemp 1 e. L' INE només es 
compromet a pUblicar la informaci6 de la resposta tancada de 
la pregunta referida a l'ocupaci6, professi6 o ofici, mentre 
que algunes comunitats han decidit tirar andavant la tasca de 

. codificar, gravar, tabular i publicar la informaci6 de la 
resposta oberta, tal com he explicat més amunt en l'apartat 
1.1. 



5.2 Per a l'analisi longitudinal de l'activitat femenina 

El debat que va generar l'INE, durant la fase 
preparatoria dels Cens de poblaci6 de 1991, ha donat com a 
resultat una iniciativa interesant: la Encuesta 
Sociodemografica. Aquesta enquesta, en certa manera inspirada 
en l'enquesta de la triple biografia de "Institut National 
d'Etudes Oemographiques (INEO) de Fran9a, té també per 
proposit l'estudi de l'activitat, la migració i la familia 
des d'un perspectiva longitudinal retrospectiva. Pe1 que fa 
a l'activitat, el concepte basic és la situació d'activitat, 
1 a qua 1 contemp 1 a, entre a 1 tres, 1 es següents moda 1 i tats: 
treba 11 ar, estudi ar, teni r cura del s nens, tasques 
dom~stiques i tornar a treballar. A les persones 
entrevi stades, s' e 1 s preguntara quantes s; tuac; ons 
d'activitat, diferents han viscut al llarg de la seva vida, 
la refer~ncia temporal precisa d'inici i fi de cada situació 
d'activitat i les circumstancies associades a cada canvi de 
situació. Aquesta enquesta, que segons s'ha p1anificat, sera 
representativa per cada Comunitat Autonoma, s'adre9ara a una 
persona de cada una de les 160.000 llars que caiguin en la 
mostra. Per a cada una d'aquestes persones, es registrara la 
composició, la grandaria i les característiques de la seva 
família en el moment de l'enquesta. Si el projecte inicial no 
és retallat, s'indagara també sobre la historia laboral dels 
pares de 1 'entrevistat, informació que possibi litara 1 'estudi 
de la mobilitat social intergeneracional. 

Sembla, doncs, que si aquesta iniciativa supera tots els 
requisits de la fase experimental en curs, d'aquí a pocs 
mesos es disposara de la informació biografica adequada per 
a 1 'estudi de fenomens demografics associats i de 
l'heterogeneitat de la pOb1ació a la qua1 he fet referencia 
en el capítol primer. 





CAPITOl 111 
ASPECTES METOOOlOGICS 1 TECNICS O'AQUESTA RECERCA 

l'objectiu d'aquesta recerca és l'analisi demografica i 

territorial del canvi que s'ha prodult des de 1970 en 
"activitat laboral femenina a l'Estat Espanyol. Análisi 
demografica perque la perspectiva adoptada és la del cicle de 
vida i familiar, segons la qual la nupcialitat i la 
fecunditat condicionen 1 'activitat económica femenina en 
general i "activitat laboral en particular. I ana1isi 
territorial, perque el que interessa demostrar és que 
l'evolució del comportament laboral del conjunt de la 
població femenina d'Espanya, si bé respon a l'evolució del 
comportament de la població femenina de determinades regions, 
de cap manera pot localitzar-se en la totalitat del territori 
de l'estat. Es tracta, doncs de dissenyar una geografía de 
1 'activitat femenina que reflecteixi les caracteristiques 
própies de "activitat laboral de cada regió. 

Es tracta també de detectar, si el mapa de l'activitat 
femenina ha estat modificat en els darrers vint anys ; en que 
consite;x aital modificació. Per a tal fi s'analitzara: a) 
les característiques territor;als diferencials de la població 
activa laboral en els diferents moments estudiats; b) les 
variables económiques, sócio-demografiques i cultura1s 
associades a la diversitat territorial constatada en cada 
moment, per establir el sentit de tal assoc;ac;ó ; mesurar el 
grau o la intensitat de la inter-re1ació 'entre activitat 
laboral i variables contextuals, i c) les hipótesis que es 
puguin formular en relació als factors associats al canvi o 
a la permanencia de la geografia de l'activitat a Espanya 

entre 1970 ; 1986. 

A continuació, exposaré diferents aspectes metodológics 
relacionats amb la mesura del nivell de l'activitat femenina 



dels moments i de les generacions. Després, presentaré la 
tecnica estadística utilitzada per resumir un volum gran 
d'informació territorial, per tal de facilitar la 
interpretaci6 de la diversitat geografica del fe nomen en 
estudi. Pero abans, valdría fer a1gunes consideracions de 
caracter general. 

En primer 110c, ates que em proposo analítzar la relaci6 
entre cicle laboral i cicle familiar, em centraré 
fonamenta1ment en 1 'estudi de l' activitat de les dones 
casades, pero sense deixar de banda el comportament de les 
dones solteres, ja que el seu comportament és un e1ement clau 
per a la prospectiva. Es a dír, al10 que fan les dones un cop 
casades i amb fi11s depen en gran mesura d'al10 que han fet 
quan eren solteres. 

En segon 110c, al 11arg de l'exposició d'aquesta 
recerca, quan parlí d'activítat laboral femenina, m'estaré 
referint a l'activitat que les estadístiques oficíals 
consideren com a activitat economica productiva, la qua1 
permet als seus protagonistes formar part de la categoría de 
"població activa". Personalment, cree que és inadmissible 
parlar de les mestresses de casa com a part de la pob1ació 
inactiva, i per aixo he preferit optar per 1 'expressió 
d'activitat laboral. Cal ser conscient, pero, que entre les 
actives laborals, no es compten només les persones que estan 
subjectes a les relacions labora1s definides en el mercat de 
treball, s;n6 que tal com s'ha vist en el capital anterior, 
també es compten 1 es persones qUE' treba 11 en en qua 1 i tat 
d'ajuda familiar, ja sigui en activitats que es podríen 
considerar reproductives, com és el cas de l'agricultura de 
subsitencia com si pertanyen a l'esfera productiva, com és el 
comer9; per a les quals les relacions 1aborals es confonen 
amb les re1acions personals o familiars. 

Per últim, la font d'informació que uti1itzaré, els 
Censos i els Padrons, proporciona una mesura subestimada de 



la quantitat de treball productiu que les dones fan, cosa que 
és molt important, si el que interessa és estudiar el grau de 
participaci6 de les dones en 1 'activitat productiva; com 
també ho és, des d'aquesta perspectiva, l'estudi de 
l'ocupaci6 i l'atur. Ara bé, el que em proposo és estudiar el 
110c que ocupa el treball extra-domestic en diferents etapes 
de la vida de les dones, més que el lloc que ocupen les dones 
dins del treba11 productiu, encara que també, perque ambd6s 
aspectes no es poden desl1igar, ja que s6n part d'una mateixa 
realitat; peró en tot cas l'objectiu principal de la meva 
recerca no és mesura en termes económics l' aportaci6 del 
treball femení. 

Cal tenir present, que l'oferta de ma d'obra femenina és 
mo1t més elastica que l'oferta de ma d'obra masculina, i per 
tant depen més de la conjuntura económica. En aquest sentit, 
s'ha observat que, quan la conjuntura és favorable a 
l'ocupaci6 les dones encara que no estiguin treballant, 
aquestes tendeixen a declarar-se com a actives, és a dir, en 
recerca d'una feina; en canvi, quan la conjuntura és poc 
propicia, aleshores amb major facilitat manifesten que estan 
dedicades principalment a les feines de la llar. 

Per altra banda, ates el caracter suplementari del 
treball femeni, des del punt de vista de la famíl ia, és 

probable que, en aquel les situacions en les quals la divisi6 
entre tasques productives i tasques reproductives no sigui 
nítida, o encara que la divisi6 sigui clara quan ambdues 
activitats es realitzin en el mateix ambit familiar, la dona 
es declari económicament inactiva. Efectivament, la mesura 
dels cens és més subjectiva ; respon a la imatge que la dona 
té d'ella mateixa, i en canvi la EPA seria més objectiva i 
donaria una estimaci6 més acurada de la quantitat de treball 
productiu que la dona fa. 



1 ASPECTES METODOLOGICS ANALISI DEMOGRAFICA DE 
L'ACTIVITAT FEMENINA A ESPANYA 

1.1 Analisi transversal 

El període de referencia d'aquesta recerca és 1970-1986. 
Les observacions transversals corresponen als anys 1970, 
1975, 1981 i 1986, coincidint amb les operacions censals i 
padronals. Per a cada moment, a partir de 1 'estructura de la 
poblaci6 femenina en relaci6 a ,'activitat per edat, 
s'obtenen les proporcions d'actives laborals per a cada grup 
quinquennal, a excepci6 del grup més jove. Pero per a major 
facilitat de calcul, en l'apartat 2.1, pel pas de les taxes 
del moment a taxes de generaci6, consideraré també que la 
taxa del primer grup de 16 a 19 anys és equivalent al grup 
15-19. Així mateix, malgrat que el cens de 1981 té com a data 
de referencia el 31 de marQ, i el Padró de 1986 1'1 d'abril, 
consideraré que l'observació s'ha fet a 31 de desembre dels 
anys 1980 i 1985. En el diagrama de Lexis correponent (veure 
Grafic III.1), les taxes d'activitat dels moments, per grups 
quinquennals d'edat entre els 15 i els 65 anys, es localitzen 
sobre la línia perpendicular respecte a l'e;x horitzontal, 
que correspon al darrer dia de l'any 1970, 1975, 1980 i 1985. 

1.2 Analisi longitudinal 

1.2.1 Reconstrucció longitudinal de les taxes d'activitat 

A partir de les dades censals, fent el supos;t que les 
m;gracions exteriors ; la mortalitat s6n nul.les, podem 
seguir les generacions femenines al 'larg del període 
estudiat, i veure que passa en les edats centrals de la 
maternitat, on la compaginaci6 de l'activitat maternal i 
l'activitat laboral és especialment difícil, ja que la· 

presencia d'infants a la llar suposa una demanda important de 
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trebal1 maternal. Cal tenir present, pero, que el 
comportament laboral de les dones és dificil d'aprehendre a 
partir de dades agregades, per l'alta freqüenc;a dels canvis 
de l'activitat a la inactivitat i viceversa, la qual cosa 
implica que, tot i seguint la historia d'una mateixa 
generació, ens podem trobar que no totes les dones que són 
act; ves en el moment t+1 comprenen totes 1 es dones de 1 a 
mateixa generac;ó que eren actives en un moment 
Les interrupcions repetides, les continues 
sortides, tal com he discutit en el capitol 1, 

anterior t. 
entrades ; 
són el que 

impedeix tractar l'activitat femenina com a fet no renovable. 
De tota manera, la reconstrucció de les taxes d'activitat de 
les generacions a partir de les taxes d'activitat per edat 
dels quatre moments estudiats, ens permet intuir o deduir els 
canv;s generacionals que s'estan produint en el comportament 
laboral de les dones, durant els anys centrals de la 
matern i tat. " 

El pas de les taxes d'activitat del moment a las taxes 
d'activitat de les generacions, i la propia identificació de 
les generacions en observació és una operació molt senzilla 
quan es construeix el diagrama de Lexis corresponent (veure 
grafic 111.1). Es tracta de seguir les línies de vida 
marcades en el diagrama, en el sentit invers, per a rejoven;r 
les generacions en observació en cada moment i 10calitzar 
l'any de naixement de les dones a les quals corresponen cada 

una de les taxes d'activitat dels moments. Per exemple, la 

taxa d'activitat laboral femenina del grup de dones que 

tenien entre 15 ; 19 anys, el día 31 de desembre de 1970, 

correspon a la generac;ó que va néixer entre 1'1 de gener de 

1951 i el 31 de desembre de 1955; per a aquesta mateixa 
generació, també és possible coneixer la seva taxa 

d'activitat cinc, deu i quinze anys més tard, quan es 
trobaven entre els 20-24 anys, entre els 25-29 anys i entre 
els 30-34 anys, en el moment del Padró de 1975, del Cens de 
1981 i del Padró de 1986, respectivament. 



QUADRE 111.1. XIFRES ASSOLUTES DE LES DONES ENTREVISTAOES, DELS DIFERENTS COL.LECTIUS, 
PER COMUNfTATS AUTONOMES. 

Don •• aftu" oop Oontt. al'g~ «:~ Don.. 1Ion.fI. Oonn .~lt.fI. 
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Amb aquest procediment, es pot reconstruir l'evolució de 
l'activitat, per a una etapa determinada del cicle vital del 
les generacions femenines, nascudes entre 1'1 de gener de 
1906 i el 31 de desembre de 1970, en el benentes que per a 
cada generació aquesta etapa del cicle de vida és diferent. 

Ates que, el període en observació és excessivament 
curt, per a les dues generacions més joves i per a les dues 
més grans, en els capítols corresponents (Capitol V per a 
Espanya i Capitol VII per a l'analisi territorial) em 
centraré en l'estudi de les generacions nascudes entre 1916 

; 1960. 

1 .2.2 Analisi biografiea: diagrama de fluxes ; disseny 

d'itineraris. 

La informació per a l'analisi biografica de l'activitat 
laboral femenina prové de la 1 'Enquesta de fecunditat de 
1985. Concretament de la secció dedicada a la historia 
1 abora 1 (Secc; ó 6), i de 1 es secc i ons corresponents a 1 a 
historia de la fecunditat (secció 4) i a la historia de les 
un;ons (secció 2). Tal com esta estructurada la secció 6 de 
l'enquesta, reprodufda a l'Annex, és possible ana1itzar de 
manera separada els segUents co1.lectius de dones: 

1 e r . - Co 1 . 1 eet i u de dones alguna vegada casades o un i des 
establement i que han tingut algun fill, que representa el 
61,75% de la mostra. Aquest col. lectiu esta format per 5.234 
dones, d'un total de 8.476 dones en edat reproductiva, de 18 
a 49 anys, que foren entrevistades en l'Enquesta de 

Fecunditat de 1985. Amb la informació recoll ida en 
l'Enquesta, en aquest cas, és possible relacionar l'activitat 
laboral, amb la nupcialitat i la fecunditat. 

20n.- Col. leetiu de dones alguna vegada easades o unides 
que no han ti ngut cap fi 11, compost de 554 dones, que 



representen el 6,54 % del total de dones entrevistades. En 
aquest cas, la variable fecunditat, obviament no pot ser 
inclosa en l'analisi. 

3er.- Col.lectiu de dones solteres sense cap unió que 
han tingut com a mínim un fil1, el qual tan sols agrupa 40 
dones que són el 0,47 per cent de la mostra. Logicament, les 
varibles implicades aquí, s6n l'activitat laboral ; la 
fecunditat. 

4rt.- Per últim, en la mostra hi ha 2.648 dones 
solteres, sense uni6 i sen se fills, que queden fora del 
nostre objecte d'estudi, ja que no han viscut ni 
l'experiencia de ser mares ni la de ser conjuges. 

Ev i dentment, e 1 s al tres tres col. 1 ect i us de dones! també 
segueixen cicles vitals i familiars diferents, i només per 
aquest motiu es poden esperar actituds i realitats diverses 
en relaci6 a la participaci6 en 1 'activitat economica. Em 
centraré en l'analisi del primer col.lectiu, perque és l'únic 
que permet l' anal isi conjunta de l' activitat laboral, la 
nupcialitat i la fecunditat. 

Pel col.lectiu de dones alguna vegada casades o unides 
i que han tingut com a mínim un fill, a partir de les 
preguntes corresponents de la secci6 6, he dissenyat les 
comb i nac i ons poss i b 1 es de 1 a p resanc i a o absenc i a 
d'activitat laboral en les diferents etapes del cicle 
familiar. la pregunta 601 "¿Ha trabajado Vd. con o sin 
remuneraci6n, al menos 1/3 de la jornada normal, alguna vez 
en su vida?" i la 603: ("¿Trabaj6 después de su primer 
matrimonio o uni6n?", han fet la funci6 de preguntes-fi ltre. 
1 pel disseny dels itineraris m'he basat concretament en les 
respostes a: 1.- "¿Trabajó antes de su primer matrimonio o 
uni6n?" (pregunta 602), 2.- "¿Trabaj6 entre el matrimonio o 
uni6n y el nacimiento de su primer hijo?" (pregunta 605) i 
3.- "¿Trabaj6 después del nacimiento del primer hijo?" 
(pregunta 606). 



GRAFIC 111.2 

PREGUNTES UTILITZADES PER ELABORAR ELS ITINERARIS QUE RELACIONEN 

LA HISTORIA LABORAL 1 EL CICLE FAMILIAR DE LES 
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Elaboració propla a partir de la Secc;ó 6 de l'Enquesta 
de Fecunditat (veure Annex). 
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GRAFIC III.3 

ITINERARIS LABORAL-FAMILIARS 

DONES CASADES O UNID ES AMB FILLS. ESPANYA. 1985 
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El grafic III.2 il.lustra com en funci6 de la situaci6 
laboral de la dona, en les diferents etapes de la primera 
fase de la formaci6 de la família (abans del matrimoni, entre 
el matrimoni i el na;xement del primer fi 11 i després del 
na;xement del primer fill), es poden dissenyar vuit 
itineraris diferents. Aquests itineraris laborals o 
trajectories laborals familiars, formen un ventall de 
possibilitats que es mouen entre les dones que han treballat 
en les tres etapes (itinerari 1) ; les que no han treballat 
en cap moment d'aquesta etapa del cicle familiar (itinerari 
8). La major part d'aquests itineraris indiquen certa 
continu'tat de l'activitat entre una etapa i la segUent, és 
a di r, 
tornen 
familiar 

1 es dones, una vegada dei xen de treba 11 ar, j a no 
a fer-ho almenys durant aquesta fase del cicle 

(vegeu Grafic I1I.4). En les histories laborals 
sense cont;nu'tat, en canvi, la sortida del mercat de treball 
es correspon amb una entrada posterior; aquest seria el cas 
d'una dona que ha treballat de soltera, deixa la feina quan 
es casa i torna a treballar de nou en algun moment després 
que ha nascut el seu primer fill (veure itinerari 3 en el 
grafic III.3). 

Cal ten;r present que la ;nformaci6 que proporciona 
1 , Enquesta de Fecunditat, per la propia formulaci6 de les 
preguntes és for9a imprecisa. Aquesta ;mprecisi6 es concreta 
en que no sabem quant temps ha passat entre el naixement del 
primer fill i la entrada o reintegraci6 de la mare al mercat 
de treball: mesos? anys? no ha tornat a treballar fins que el 
fill més petit ha complert certa edat? ha entrat i sortit de 
"activitat múltiples vegades?, cada vegada que ha tingut un 
fi'l i fins que han complert l'edat de 6 anys, per exemple?, 
o pel contrari no ha deixat de trebal1ar en cap moment? 
Tampoc sabem quants anys ha treballat entre el casament i el 
naixement del primer fill. l'única pregunta referida a la 
duració del fenomen en estudi és la 604 que diu així: 
"Cuántos años ha trabajado después de su primer matrimonio o 
unión?". Pel plantejament de les altres preguntes la 



informació que suministren no és gaire útil pels meus 
objectius, ja que no tinc criteris per adjudicar els anys 
treballats a una etapa o a una altra etapa del cicle 
familiar. L'única pista que tenim a la ma és la duració del 
període protogenes;c (entre el matrimoni i el naixement del 
primer fill), pero és insuficient. En altres estudis 
rea 1 i tzats a part; r de dades de 1 'Enquesta Mund i a 1 de 
Fecunditat, s'ha utilitzat com a indicador la proporc;ó de 
temps trebal'at des del matrimoni o unió (Jones, 1982). Penso 
que és un bon indicador per a comparar "experiencia de dones 
que pertanyen a una mateixa generació, pero no per a comparar 
a generacions molt distants en el temps. 

En el diagrama de Lexis anterior (Grafic III.1) 
apareixen ombrejades les generacions que varen ser 
entrevistades en 1 'Enquesta de Fecuntitat, amb data de 
referencia 31 de juny de 1985, quan tenien entre 18 i 49 
anys. Per tant, es tracta de generacíons nascudes entre 1'1 
de juliol de 1935 ; el 31 de juny de 1967. Cal tenir present 
doncs, una vegada més que el fragment de vi da que es pot 
reconstruir per a cada generació a partir de l'enquesta és 
mo.1t diferent .per a cada una d'elles. Es diferent en dos 
sentits, per 1 'etapa que es pot estudiar, i per a la longitud 
del fragment en cada cas. Les generacions més grans en el 
moment de l'enquesta ja havien arribat al final del període 
rep roduct i u, en canv i, 1 es més j oves tot j ust h i estaven 

entrant. En l'analisi dels resultats em referiré, 
principalment, al comportament de la generació nascuda en la 
immediata post-guerra (generació 1940-44) i al comportament 
de la generació que va néixer just abans d';n;c;ar-se la 

recuperació ; explosió de la natalitat dels anys seixanta, 
concretament entre 1955 i 1959. El temps que separa el 
naixement d'ambdues generacions, 15 anys, és suficient per 
avaluar les mutacions produi'des en la s;tuació social i 

familiar de la dona a Espanya, iniciades a finals dels 
seixanta, i potenciades pels moviments feministes de1s 

setanta, moment en el qual les dones de la generació més jove 



(1955-59) estaven en edat de comen9ar a treba11ar i aviat de 
casar-se i de formar una famí1ia. 

2 ASPECTES METODOLOGICS 1 TECNICS: ANALISI DE LA 

DIVERSITAT TERRITORIAL DE L'ACTIVITAT FEMENINA 

L'estudi de la diversitat territorial precisa de 
tecniques d'analisi específiques, tant des del punt de vista 
de la comparabilitat, la qual cosa requereix treballar amb 
indicadors estandaritzats, com des del punt de vista de la 
necessaria agrupaci6 de comportaments regionals afins que 
condueixen a la utilitzaci6 de tecniques estadístiques 
adequades. 

2.1 Les taxes d'activitat estandaritzades per edat i estat 
civi 1 

En l'analisi comparativa territorial és molt important 
treballar amb indicadors estandaritzats. En l'estudi de 
l'activitat laboral, l'estandaritzaci6 permet controlar els 
possibles efectes de les diferents estructures per edat o 
estat civil de la poblaci6, de les diferents unitats 
territorials objecte d'estudi, sobre les respectives taxes 
d'activitat. 

Per eliminar aquests efectes d'estructura he realitzat 
un exercic; d'estandaritzaci6 directa, utilitzant com a 
poblaci6 tipus l'estructura per edat i estat civil de la 
poblaci6 femenina d'Espanya de 16 a 64 anys (sense comptar ni 
Ceuta ni Melilla), de cada any considerat, és a dir 1970, 

1975, 1981 i 1986. He aplicat a la poblaci6 tipus les taxes 
d'activitat femenines per grups quinquennals d'edat, ; per 
estat civil de cada província. D'aquesta manera, les taxes 
d' act iv; tat resu 1 tants s6n total ment comparab 1 es entre e 11 es, 



i les seves diferencies territorials no pOden ser atribu1des 
a diferencies en 1 'estructura per edat i estat civil de les 
poblacions respectives. 

Els resultats de l'estandarització es presenten en la 
Taula 11.1 de l'Annex. Les dues primeres columnes fan 
referencia a les taxes d'activitat provincials, sense 
estandaritzar (columna 1) i estandaritzades (columna 2). Les 
dues columnes següents són les diferencies entre les taxes 
anteriors i la taxa d'Espanya. El factor E, repdrodult en la 
columna c;nquena de la Taula Ir, i també en el Quadre 111.1 
adjunt, resumeix 1 'efecte estructura que tot seguit 
comentaré, i' finalment la ratio que s'inclou és la que permet 
situar el nive11 de l'activitat de cada provincia, en relació 
a la mitjana estatal, aspecte que sera tractat en el capitol 
VI. 

A partir dels resultats obtinguts en l'exercici 
d'estandarització exposat, es pot afirmar que amb el temps 
"efecte de l'estructura per edat i estat civil tendeix a 
disminuir. En efecte, l'any 1970, la distancia maxima entre 
ambdues taxes (estandaritzada i sense estandaritzar) 
1 ' enreg; stra Navarra (factor E= 2,77), segu i da de Gi rona 
(factor E= -2,54). Aquests valors volen dir que, a Navarra, 
l'efecte estructura sobreestima el nivel1 d'activitat 
femen i na en 2, 77 punts percentua 1 s, mentre que a Gi rona, 
1 'estructura propia fa subestimar la intensitat de 
l'activitat laboral de les dones de Girona. Dit d'una altra 
manera, amb la freqüencia de l'activitat per edat i estat 
civil de G;rona i 1 'estructura d'Espanya, la taxa d'activitat 
sería 2,54 punts més elevada. 

Qu;nze anys més tard, el 1986, el valor més alt del 
factor E l'enreg;strava Terol (E= -1,95), seguida de Madrid 
CE= 1,85). Aixo vol dir que l'estructura per edat i estat 
civi 1 de la pOblació femenina· amb els anys es fa més 
homogen;a. Val la pena destacar que l'efecte estructura, 



QUADRE 1112. ESTANDARITZACIO DIRECTA DE L'ACTIVITAT FEMENINA 
PER EDAT I ESTAT CIVIL. VALOR. FACTOR EFECTE ESTRUCTURA (E). 

PROVINelES 1970 1975 1981 1986 

ALAVA 0,05 -0,07 0,14 0,6 
ALBACETE -0,66 -0,3 0,11 -0,29 
ALlCANT -2,07 -1,77 -1,31 -1,15 
ALMERIA -0,84 -0,84 -0,73 -0,82 
AVILA 1,66 0,94 0,66 -0,06 
BADAJOZ 0,27 0,31 0,32 -0,19 
BALEARS -2,04 -1,71 -0,87 0,03 
BARCELONA -1,75 -1,41 -1 ,1 -0,62 
~ 1,29 1,25 1,43 0,44 
CACERES 0,02 0,45 0,44 -0,62 
CADIS 0,4 0,31 0,38 0,54 
CASTELLO -1,76 -1,81 -2,11 -1,89 
CIUDAD REAL -0,33 -0,19 0,16 -0,24 
COAOOVA 0,22 0,45 0,73 0,15 
LACORUNYA 1,35 1,06 0,3 -0,14 
CClNCA -0,5 -0,44 -0,31 -0,8 
GIRONA -2,54 -2,26 -2,37 -1,3 
GRANADA -0,3 -0,12 0,31 0,12 
GUADALAJARA 0,12 -0,02 0,1 -0,12 
GUIPUSCOA 1,57 0,84 0,87 1,33 
HUELVA -0,21 -0,29 -0,59 -0,77 
oseA -0,64 -0,72 -0,94 -1,16 
JAEN -0,47 -0,1 -0,04 -0,45 
U.EO 0,67 0,98 0,62 0,1 
LLEIDA -2,18 -1,94 -1,79 -1,51 
LA RIOJA 0,24 -0,22 -0,47 -0,7 
um 0,58 1.33 0,84 0,97 
MADRID 1,65 1,36 1,79 1,85 
MALAGA 0,12 0,17 0,4 0,37 
MURCIA -1,27 -1,01 -0,82 -0,75 
NAVARRA 2,77 2,26 1,97 1,6 
<H:NSE 0,5 0,81 0,35 0,1 
ASTURIAS -0,23 -0,06 -0,31 -0,59 
PALENCIA 1,91 1,86 1,44 1,09 
LAS PALMAS 0,04 0,29 1,2 1,76 
PONTEVEDRA 1,14 0,59 0,01 -0,25 
SALAMANCA 1,48 1,67 1,25 0,67 
1ENERIFE 0,08 0,17 0,76 1,19 
CANTABRIA 0,47 0,86 0,54 0,33 
seGOVIA -0,97 -0,37 -0,29 -0,45 
SEVILLA 0,9 0,52 0,48 0,51 
SORtA 1,37 1,76 1,6 0,34 
TARRAGONA -2,3 -2,67 -2,51 -1,73 
TER)l -1,17 -0,4 -0,99 -1,95 
1OlEDO -0,17 -0,4 -0,1 -0,86 
VALENCIA -1 - 1 -0,86 -0,6 
VALLADOLID 0,88 0,86 0,91 0,83 
BISCAIA -0,72 -0,42 -0,13 0,5 
ZAMORA 0,78 0,96 0,16 -0,57 
SARAGOSSA 0,02 -0,31 -0,32 -0,66 

Font: Taula If Annex. 



malgrat no ser massa important tampoc no pot considerar-se 
menyspreable. Ja que, si s'estandaritza només per edat, sense 
tenir en compte l'estat civil, els resultats s6n encara menys 
importants i a més marquen una tendencia temporal inversa; és 
a dir, amb el temps l'efecte estructura es fa mésgran (veure 
Solsona, Suárez i Treviño, 1991). l'explicaci6 d'aquesta 
aparent contradicci6 és bastant senzil1a: Entre 1970 i 1986 

les estructures per edat de les províncies s6n cada vegada 
més diferents entre elles, ja que com a conseqüencia dels 
moviments migratoris i dels canvis en el moviment natural, 
unes provincies es rejovene;xen mentre que d' al tres 
s'envelleixen, pero en canvi, en el terreny del comportament 
matrimonial hi ha un procés homogeneltzador. 

Per altra banda, les diferencies entre les taxes g10bals 
femenines provincials per edat i sense estandaritzar, en molt 
pocs casos,' i el 1986, arri ben a un punt percentua 1; i el 
ranking de les taxes d'activitat provincial quasi no es veu 
modificat. En canvi, en estandaritzar per edat i estat civil, 
les diferencies entre ambdues taxes s6n més grans, i la 
ubicaci6 d'algunes provincies en el ranking es veu alterat; 
fíns i tot éa~~·ia: la seva situaci6 relativa respecte a la 
taxa mitjana d'Espanya. Aquest és el cas tant de Caste116 com 
de la Rioja a 1986: ambdues tenen una estructura matrimonial 
poc favorable a l'activitat femenina, de manera que segons la 
taxa estandarítzada, el nivell de l'activitat laboral 
femenina és més alt que el d'Espanya i no inferior, com 
indicava la taxa global sense estandaritzar. 

2.2 Estandarització per 1 'estat matrimonia1 de la propia 

provincia. 

Aquest segon exercici d'estandaritzaci6 té per objectiu 
descartar la hipotesi que l'augment de l'activitat femenina 

a les diferents unitats territorials s'explica per un canvi 
en la propia estructura de la poblaci6 femenina per estat 



QUADRE 1113. ACTIVITAT LABORAL FEMENINA. ESTANDARITZACIO 
PER ESTAT CIVIL DE CADA PROVINCIA A 1970. 1975, 1981 I 1986 
(Ratio: taxa •• tlmada/taxa obs.rvada) 

1975 1981 1986 

ALABA 0,95 0,96 1,00 
ALBACETE 0,98 1,02 1,06 
ALACANT 0,98 1,00 1,03 
ALMERIA 0,98 0,99 1,03 
AVILA 0,91 0,92 0,97 
BADAJOZ 0,97 0,97 1,02 
BALEARS 0,98 1,02 1,05 
BARCELONA 0,97 0,98 0,99 
Bl..R3CS 0,96 1,01 1,05 
CACERES 1,00 0,98 1,01 
CADIS 0,94 0,94 1,01 
CASTELLO 0,97 0,98 1,02 
CIUDAD REAL 0,97 1,00 1,05 
CORCOVA 0,98 1,00 1,02 
LACORUNYA 0,95 0,95 0,97 
CONCA 0,97 0,99 1,05 
GIRONA 0,97 0,98 1,02 
GRANADA 0,97 1,01 1,04 
GUADALAJARI 0,99 1,02 1,07 
GUlPUSCOA 0,92 0,94 0,99 
HUELVA 0,95 0,95 1,01 
OSCA 0,97 1,00 1,04 
JAEN 1,00 1,00 1,04 
U.EO 0,99 0,98 1,00 
LLEIDA 0,98 1,00 1,04 
LA RIOJA 0,94 0,97 1,01 
uro 1,00 0,99 1,00 
MADRID 0,94 0,97 1,00 
MALAGA 0,95 0,97 1,02 
MURCIA 0,97 0,99 1,03 
NAVARRA 0,93 0,95 1,00 
ClFelSE 0,99 0,98 0,98 
ASTURIES 0,97 0,98 1,00 
PALENCIA 0,97 0,97 1,03 
LAS PALMAS 0,96 1,00 1,04 
PONTEVEDRA 0,97 0,96 0,97 
SALAMANCA 0,98 0,98 1,02 
TENERIFE 0,94 0,97 1,02 
CANTABRIA 0,98 0,98 1,01 
SEGOVIA 1,02 1,06 1,08 
SEVILLA 0,93 0,94 1,00 
SOR lA 0,97 1,00 1,03 
TARRAGONA . 0,95 0,98 1,03 
TEROl. 1,01 1,03 1,04 
1OLEOO 0,95 0,98 1,02 
VALENCIA 0,96 0,99 1,03 
VALLADOLID 0,94 0,96 1,02 
SISCAtA 0,96 0,98 1,02 
ZAtvORA 0,98 0,98 0,99 
SARAGOSSA 0,94 0,98 1,01 

Nota: Taxa estimada mantenin constan! ('estructura per estat 
civil i edat de cada provincia de 1970. 

FontElaboraci6 propia a partir dades INE 



civil. Per a tal fi, he calculat per a cada provincia la taxa 
d'act;v;tat que tindr;a en 1975, 1981 i 1986 amb el n;vell 
d'act;vitat per estat civil ; edat de cada any, mantenint 
constant l'estructura per estat civil; edat de 1970, que és 
la que comple;x ara la funció de pOblació tipus (veure Taula 
11.2 de l'Annex). 

Quan la ratio entre la taxa observada en el moment t i 
la taxa estimada per al procediment d'estandarització 
explicat (taxes del moment i estructura de 1970), és superior 
a la unitat, significa que l'estructura per estat civil del 
moment és favorable a l'act;v;tat. 1 al revés, quan aquest 
Quocient és inferior a la un;tat, 1 'estructura del moment és 
poc favorable a l'act;vitat. En tot cas, s; aquest quoc;ent 

no és superior a 1.05 o inferior a 0.95, es descarta la 
hipotesi. Es a dir, consideraré que no hi ha cap efecte 
d'estructura per estat civil. 

Els resultats es poden veure en el Quadre 11r.3 adjunto 
El 1975 i el 1981, els canv;s que es produeixen en l'estat 
matrimonial són poc favorables a l'activ;tat, pero en 1986, 
en moltes provincies la taxa real és superior a l'estimada; 
la qual cosa vol dir que augmenta el pes relatiu dels estats 

matrimonials on la taxa d'activitat és més elevada, és a dir, 
que en relac;ó a 1970 hi ha una proporc;ó més gran de dones 

solteres, divorciades o separades (ja que aquestes tenan 
taxes d' act i vi tat més e 1 evades que 1 es casades). A i xo vo 1 di r 
que la gent es casa menys o, com a mínim, espera més temps 

par a fer-ho. 

Amb tot, les províncies que es desvien per sobre de 1.05 
o per sota de 0.95, ho fan molt l1eugerament i són poc 

nombroses (9 a 1975, 5 a 1981 i 1 a 1986). Per tant, 1 a 

hipotesi que 1 'augment de 1 'activitat és el resu1tat del 

canv; en l'estructura matrimonial pot ser descartada. 



2.3 L'agrupaci6 dels comportaments territorials afins 

2.3.1 L'analisi factorial. El procediment. 

La tecníca de 1 'anal ísi factorial 
reducci6 de la informació que tenim 

consí ste; x en 1 a 
sobre un nombre 

d'índividus, en aquest cas, unitats territor;als, mesurades 
per un nombre de variables, de manera que es puguin construir 
factors en nombre menor que el de les variables originals i 
que ens don; el max;m d'informaci6 sobre el conjunt; és a dir 
es tracta de reduir el nombre de variables amb una perdua 
mínima d'informació. 

L'analisi factorial intenta descobrir "estructures 
latents", que denominarem "factors", que faciliten la tasca 
de descripció del conjunt original de variables que 
s'estudia. Matematicament, l'analisi factorial, partint d'una 
matr; ud' ; ndiv; dus per vari abl es, procura construi r 1 es 
combinacions lineals que expliquin millor la informació 
continguda a la matriu. 

El procediment de 1 'analisi factorial contempla els 
pasos següents: 

1a) Selecció de les variables: en aquesta fase 
l'investigador ha de procurar buscar aquelles variables més 
significatives del problema que esta estudiant. A priori, ha 
de tenir intultivament una imatge de les possibles 
estructures latents del conjunt que estudia. 

2a) Examen de la matriu de corre1acions: Un de1s 
requisits que ha de complir-se perque 1 'ana1isi factorial 
sigui viable, és l'existencia d'una alta correlació entre les 
variables originals. 

3a) Extracci ó de factors: En el meu cas he ut i 1 i tzat 



l'extracci6 de factors per mitja de l'Analis; de Components 
principals. L'Analis; de Components Principals és una tecn;ca 
estadística que permet transformar un conjunt de variables 
inter-correlacionades en un altre conjunt de variables noves 
("factors") no correlacionats. Els factors són combinaci6 
lineals de les variables originals. 

El primer Component Principal que s'extreu és aquell que 
dóna més explicaci6 de la informació continguda en la matriu 
original, és a dir, aquell que explica un percentatge més alt 
de la variancia original del conjunt. El procés de calcul 
continua fins que tota la varianc;a ha estat explicada. La 
qua 1 cosa s' obté constru i nt tants factors com var i ab 1 es 
originals tenim. 

En aquest moment es presenta el problema de decidir quin 
nombre de factors cal escollir. No existe;x un criter; únic 
per prendre aquesta decisió. O bé 1 'investigador decide;x a 
priori amb quin percentatge de variancia explicada 
considerara valid el nombre de factors, o bé, a la vista dels 
resultats factorials, escollira el nombre de factors que 1i 

'd6nin un percentatge suficient per la seva ana1isi. En aquest 
cas, s'ha optat per prendre la dec;sió a posterior; després 
d'analitzar conjuntament la construcció dels propis factors 

i el percentatge de variancia explicada. 

4a) La rotació factorial. La matriu factorial indica la 
relaci6 entre els factors i les variables originals. Pero, 
moltes vegades és molt difícil la interpretació dels factors 
ja que el grau de re1aci6 de les variables amb els factors no 
permet parlar de saturació factorial; es diu que una variable 
esta saturada en un factor quan el seu grau de relació amb 
aquest factor és molt a1t i la relació amb els altres factors 

és molt baixa. 

la rotaciófactorial preten seleccionar la solució més 
senzilla e interpretable. Girant els eixos de coordenades que 

11.1 



representen els factors fins aconsseguir una aproximació 
maxima a aquel les variables que estan saturades. 

5e.) Puntuacions factorials. L'objectiu de l'analisi 

factorial és la descripció d'un conjunt d'individus per un 

nombre de factors menor que el nombre de variables originals 

de que disposem. Les puntuacions factoria1s permeten 
determinar de quina manera cada unitat territorial queda 
afectada pe1s factors que s'ana1itzen. El calcul de les 
puntuacions factoria1s es basa en el mode1 de regressió 
múltiple. 

El resu1tat final és una relació d'unitats territoria1s 
amb la seva puntuació factorial. Cada unitat territorial 

estara afectat per aque1l factor en el qual tingui una major 

puntuació factorial. Les unitats territorials que 

comparteixin una puntuació elevada amb el mateix factor 

constiuiran un conjunt homogeni en re1ació al fenomen en 

estudi, de manera que el resultat final podra ser representat 

cartograficament i posteriorment ana1itzat. 

2.3.2 Analis; factorial. Variables seleccionades. 

Per 1 'ap1icació de l'ana1isi factorial s'han selecionat 
les següents variables: 

a) Activitat laboral femenina 

* Activitat, ocupació i atur d~ la població femenina 

* Activitat per estat civil (solteres i casades) 

* Situació professional de la població activa femenina. 

b) Fecunditat i estatus de la dona 

* Fecunditat actual: Index sintetic de fecunditat 

* Fecunditat en el passat: Relació infants/mares 

* Accés al sistema educatiu 



c) Context socio-demografic 
* Estructura familiar 
* Moviments migratoris i urbanització 
* Grau d'envelliment de la població 
* Taxa de mortalitat infantil 

d) Context soc;o-economic 

* Renda familiar i consum domestico 
* Grau de terciarització de l'economia 
* Atur de la població activa masculina 

Fins aquí, tant s01s una relació d'algunes 
característiques de la població activa femenina i d'aquelles 
variables mesurables que condicionen l'activitat laboral 
femenina en cada unitat territorial. En l'annex estadístic 
pot consultar-se la relació dels indicadors específics de 
cada variable, les unitats utilitzades per a la seva mesura 
així com els valors adoptats per cada un dels anys en estudi 
(veure taula XIV de l'annex). 

Ates que la informació disponible relativa als 
indicadors de,cada una d'aquestes variables, és molt diferent 
per a cada any i que no ha estat possible construir matrius 
"províncies-ind;cadors" identiques per a tots els anys, per 
l'any 1970, 1975 i 1986, l'analisi s'ha limitat a 1 'examen de 
la matriu de correlac;ons. De manera que l'analisi factorial 
complet amb extracció de factors i puntuació de les unitats 
territorials s'ha restr;ngit al 1981, any pel qual tota la 
informació desitjada estava disponible. 





CAPITOl IV 
EVOlUCIO 1 ESTRUCTURA DE l' ACTIVITAT FEMENINA A ESPANYA. 
(1970-1986). ANAlISI TRANSVERSAL. 

1. lA FEMINITZACIO DE lA POBLACIO ACTIVA LABORAL EN El 

PERIOOE 1970-1986 

El 1970, segons estirnacions del Cens de Poblaci6, la 
població activa de 15 a 54 anys estava constituí'da per 
11.135. 769 persones~ de les qual s 2.132.544 eren dones i 
9.003.125 eren hornes 1. Per tant, les dones representaven el 
19 per cent de la població activa ; els homes el 81 per 
cent. l'any 1985, la pOblació activa pel mateix segment 
d'edats estava formada per 13.435.967 de persones, de les 
quals un 28 per cent eren dones, 3.769.041 actives; un 72 

per cent eren homes, 9.666.926 act i us. De manera que en 
aquests quinze anys el pes de les dones dins de la població 
activa havia augrnentat, o dit dluna altra manera, la pOblació 
activa marcava una tendencia a la ferninització (veure Quadres 
IV.1 i IV.2). 

1.1 l'evolució dele efectius d~ la població actiya per sexe 
i estat civil 

En els Quadres IV.1 ; IV. 2, es presenten les xifres 
absolutes i relatives de la poblac;ó activa per sexe ; estat 
civil per a cada un dels anys censals o padronals del període 
en estudia Des del punt de vista de la feminització el canvi 
es produeix a partir de 1975, ja que entre 1970 i 1975 hi ha 
poca variac1ó. Des del punt de vista de l' increment dels 
efectius, la població activa masculina enregistra un 
increment molt feble en el primer quinquenni i en els dos 

Aquestes xifres s'han obtingut sumant les dades 
provincials t sense considerar ni Ceuta ni Melilla. L' ambi t 
territorial de referencia de l'estudi compren, dones, cinquanta 
provincies: totes les peninsulars, les Balears i les Canarles. 



CUADRE IV.1 POBLACIO ACTIVA LABORAL FEMENINA PER ESTAT CIVIL (16-64 ANYS) 
ESPANYA 1970,1975,1981 i 1986 

ANY1970 

TOTAL! 
Estal CMI ABSOlUTS % TAXA 

Sonar .. 1463870 68,64 47,54 
Cuad .. 518038 24,29 7,6 
VIdua. 130523 6,12 21,96 
Dlvorclade. I separada. 20213 0,95 45,31 
TOTAL 2132644 100,00 20,25 
Taxa da femenltzacló 19,15 

INCREMENTS 
ANY1975 

1970-1975 
TOTAlS 

Estal CMI ABSOlUTS % TAXA RELATlUS ABSOLUTS 

Sonar .. 1532504 61,1 50,47 4,69 68634 
Casadas 818684 32,63 11,06 58,04 300646 
VIdua. 126671 5,05 23.24 -2,95 -3852 
Dlvorclade. I separadas 30562 1.22 52,05 51,20 10349 
TOTAL 2508421 100,00 22,71 17,62 375777 
Taxa da femenltzacló 20,93 

INCREMENTS 
ANY1981 

1975-1981 
TOTALS 

EstatClvll ABSOlUTS % TAXA RELATlUS ABSOLUTS 

Sonaras 1665168 53,52 52,88 8,66 132664 
Casad .. 1251280 40,22 HU 52,84 432596 
Vldua. 122419 3,94 21,67 -3,36 ·4252 
Divorciades I separadas 72248 2,32 56,07 136,40 41686 
TOTAL 3111115 100,00 26,78 24,03 602694 
Taxa da femenltzacló 24,69 

INCREMENTS 
ANY1986 

1981-1986 
TOTAlS 

&tat Civil ABSOlUTS % TAXA RELATlUS ABSOLUTS 

Soner .. 1847282 49,01 51,14 10,94 182114 
Casad .. 1695509 44,98 21,39 35,50 444229 
VIdua. 105230 2,8 20,19 -14,04 -17189 
Dlvorclades' separada. 121020 3,21 63,8 67,51 48772 
TOTAL 3769041 100,00 30.77 21,15 657926 
Taxa da femenltzacJó 28,05 

Fant: E!aboració prOpia a partir de dades INE. 



QUAOREIV.2 POBLACIO ACTIVA MASCULINA PER ESTAT CIVIL (16-64 ANYS) 
ESPANYA 1970,1975,198111986 

ANY1970 

TOTALS 
EstatClvil ABSOLUTS % TAXA 

SoHera 2777183 30.85 79.7 
Casata 6111120 67,88 94.11 
Vldua 95365 1,05 76,97 
Divorclata ¡separata 19457 0,22 83,88 
TOTAL 9003125 100.00 88,92 
Taxa de mascullnatzacló 80,85 

INCREMENTS 
ANY1975 

1970-1975 
TOTALS 

EstatClvll ABSOLUTS % TAXA ABSOLUTS RELAl1US 

SoHera 2748274 29,00 76,53 ·28909 -1,04 
Casala 6614766 69.8 94,19 503646 8.24 
Vldua 86630 0.92 77,03 -8735 -9.16 
Dlvorclata I separata 27161 0.28 86.8 7704 39.60 
TOTAL 9476831 100,00 88,09 473706 5,26 
Taxa de mascullnatzació 79.07 

INCREMENTS 
ANY 1981 

1975-1981 
TOTALS 

EstatClvl1 ABSOLUTS % TAXA ABSOLUTS RELAl1US 

SoHera 2540942 26,78 67,46 -207332 -7.54 
Casats 6786889 71.52 91,29 172123 2,60 
Vldua 91906 0.97 72,47 5276 6.09 
Divorclata 1 aeparata 69747 0,73 86.03 42586 156,79 
TOTAL 9489484 100.00 83,17 12653 0.13 
Taxa de masculinatzació 75,31 

INCREMENTS 
ANY1988 

1981-1986 
TOTALS 

Estat Civil ABSOLUTS % TAXA ABSOLUTS RELAl1US 

SoHera 2852766 29,51 64,72 311824 12,27 
Casata 6643506 68,72 88.25 -143383 -2,11 
Vidua 69017 0,72 62.21 -22889 -24,90 
Dlvorciata ¡ aeparata 101637 1,05 85.08 31890 45,72 
TOTAL 9666926 100,00 79,46 177442 1,87 
Taxa da maacullnatzacló 71,95 

Font: Elaboraci6 prOpia a partir de dadas INE. 



qu;nquennis següents quasi no es produeix cap variació. En 
canv;, la població femenina mostra un increment quinquennal 
relatiu de l'ordre del 20 per cent; que en xifres absolutes 
vol dir que el 1986 hi ha aproximadament un milió sis-centes 
mil dones actives més que el 1970. 

Si s'examina l'evolució de la compos;c;ó de la població 
activa femenina, per estat civi 1, al llarg del període 
estudiat, es veu que el canvi més espectacular ha estat la 
progress i va ; ncorporac; ó de 1 a dona casada al mercat de 
treba11. De cada deu dones que han "entrat" al mercat de 
treball entre 1970 i 1986, 8 eren casades 2. Així doncs, per 
estats civils, en termes absoluts, són les dones casades les 
que fan una aportaci6 més gran d'actives, amb més de 
1.200.000 dones actives, seguides de les solteres, amb 
400.000 dones aproximadament ; per últim les divorciades i 

separades que contr i bue i xen amb unes 100.000 act i ves més. 
L ' evo 1 uc i ó de 1 es dones v í dues és negati va du rant tot el 
període. Es tracta d'un efecte generaci6 associat al procés 
d';ndustr;alitzac;ó ; terciarització, amb la conseqüent 
assalarització i a 1 'extensió dels sistemes de prev;s;ó 
soc; al. Les generac;ons més joves, en arri bar al' edat de 
jub;laci6 de;xen de treballar, en canvi les generac;ons més 
ant i gues , ded i cades a 1 es act iv i tats ag r í co 1 es cont i nuen 
treballant fins edats molt avan9ades. Per tant és el propi 

procés natural d'envelliment el que porta una reducció del 
pes de les vídues. 

En termes d' increments relatius les dones casades durant 
el primer qu;nquenni comparteixen amb les dones separades 
increments molt elevats, super;ors al 50%, pero a partir de 
1975 l'increment de les divorciades és superior i arriba a 
doblar al de les casades. D'aquesta evolució en resulta una 

2 Els censos i padrons proporcionen informació en relació 
als estocs de població activa en un moment determinat, per tant 
en rigor s' hauria de parlar del saldo entre les entrades a 
l'activitat i les sortides d'activitat produYdes en el període 
intercensal. 



recomposició de la població activa femenina per estat civil: 
el 1970, les casades tan sols representaven el 23 per cent de 
la pOblació activa femenina i el 1986, constitu1en el 45 per 
cent dtaquesta, es diría, doncs, que al final de període hi 
ha una correspondencia més gran entre l'estructura per estat 
civil de la població potencialment activa, i l'estructura de 
la poblac;ó activa. Pero de fet les taxes d'activitat de cada 
estat civil, que indiquen la freqüencia de l'activitat en 
cada col.lectiu reflecteixen que la distancia entre casades 
i solteres és encara molt gran: a final del període, una de 
cada dues dones so 1 teres es dec 1 arava com a acti va, i en 
canv; entre el co 1 . 1 ect i u de 1 es dones casades aquesta 
proporció era d t 1 activa laboral per a cada 4 no actives. 
Vegem, pero, quina ha estat l'evolució de les taxes 
d'activitat des de 1970. 

1.2 Les taxes d'activitat per sexe i estat civil 

La taxa d'activitat femenina, quocient entre les dones 
actives de 16 a 64 anys i totes les dones d'aquest mateix 
grup d'edat, era al 1970 d'un 20,25 i la dels homes d'un 
88,90 per cent. El 1986 la taxa d'activitat femenina havia 
assolit el 30,74 per cent, mentre la taxa masculina s'havia 
redU1t fins a 79,45 per cent. 

La disminució de les taxes d'activitat dels homes 
s'explica per un escur9arnent de la vida activa, a causa dfun 
retard en 1 'edat d'entrada a 1 'activitat laboral, corn a 
conseqüencia de l'allargarnent dels estudis i a una 
anticipació de l'edat de sortida de l'activitat, al fixar-se 
la jUbilació en una edat rnés jove 3. Efectivarnent són les 
taxes d'activitat dels homes solters i dels hornes vidus les 
que més han reculat, sobretot a partir de 1975. Entre 1975 ; 

3 El canvi de definició introdult a 1981 segons el qual els 
homes que fan el servei militar són comptats apart, pot haver 
tingut un efecte molt petit en la taxa global d'activitat. 



GrAtlc IV.U.TAXES D"ACTIVITAT LABORAL PER SEXE I EOAT. 
ESPANYA. 1970, 1975, 1981 I 1986 
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1986 les taxes d'activitat dels solters passen de 76,53% a 
64,72%, i les taxes de1s vidus de 77,03% a 62,21%. En canvi, 
la taxa d'activitat dels casats tan sols s'ha redui"t en 
quinze anys en 3 punts percentuals, passant de 94,11% a 1970 

a 88,25% a 1986. Per tant, sense por dfequivocar-se, es pot 
afirmar que en tots aquest anys, la intensitat de l'activitat 
laboral dels homes casats, entesa en termes demografics, no 
ha canviat, encara que sí hagi canviat el seu grau 
d'integració laboral en termes de condicions laborals, 
dedicació temporal al treball i atur (Garrido, 1988). És a 
dir, els homes no es troben encara davant la disjuntiva 
d'escollir entre dedicar-se a les feines de la llar o buscar 
una feina, perque la divisió sexual del treball que assigna 
com a rols prioritaris, a l'home el de mantenir la família, 
i a la dona el de mestressa de casa continua tenint vigencia 
a la nostra societat. 

Les taxes d'activitat femenines segons l'estat civil han 
tingut una evoluc;ó diferent. La taxa de les solteres i la 
taxa de les vídues s'han mantingut for9a estables entorn al 
50% i al 21%, respectivament. Per contra, la taxa de les 
dones casades s'ha triplicat, arribant al 21% a 1986. Malgrat 
aquesta rapida evolució, val a dir pero, que el 1986 mentre 
el comportament laboral de les dones solteres no esta tant 
lluny del comportament dels solters (50% versus 64%), pe1 que 
fa a les casades la taxa del 21% queda lluny de la freqüencia 
de l'activitat dels casats propera al 90%. En canvi la 
freqüencia de l'activitat entre les dones separades i 
divorciades que en aquest quinze anys ha passat del 45% al 
63,8% des de 1975 és la més elevada entre les dones i, per 
tant, la que esta més aprop de les taxes d'activitat 
masculines. 

1.3 Les taxes d'activitat per sexe i edat 



El constrast entre el patró de 1 'activitat femenina per 

edat amb el patró de l'activitat masculina per edat, revela 

uns quants trets diferenciadors basics. En el tram d'edats 
adultes entre els 25 i els 50 anys, més del noranta per cent 
dels homes són actius, i aixo és gairebe invariable entre 

1970 i 1986; la qual cosa és del tot coherent amb les taxes 

que més amunt s' han presentat per al co 1 . 1 ect i ud' homes 
casats. Per altra banda, 1 'evolució dels segments d'edat 

extrems que mostren les diferents corbes dels quatre moments 
reflecteixen fidelment la tendencia decreixent de les taxes 

dels solters i dels vidus (veure grafiques IV.1). 

Pel que fa a les dones, en certa manera s'observa una 

evolució complementaria, ja que els canvis més importants es 

concentren entre e 1 s 25 i e 1 s 45 anys, i en 1 es edats 
extremes s'enregistra poca variació, per bé que també 

s'observa una lleugera reducció de la taxa d'activitat en el 

primer grup d'edat. En conseqüencia, 1 'edat mitjana d'entrada 

a l'activitat, calculada pel metode de la taula transversal 

de la vida activa s'ha retardat una mica, passant de 18 anys 

el 1970 i 1975 a 19 anys el 1981 a 19,6 anys el 1986 i 

l'esperan9a de vida activa, estimada a partir de les taxes 

d'activitat per edat del moment, ha augmentat poc més de 5 

anys entre 1970 i 1986 (23,75, 25,53, 24,64, 28,56; per a 

1970, 1975 , 1981 i 1986 respectivament) 4. 

El patró classic d'activitat femenina per edat que marca 
tres etapes amb nivells d'activitat diferent -alta en les 

edats joves, baixa a partir dels 20 anys o des del casament 

fins que els fills són grans i alta de nou a partir dels 40 

quan els fills s'han emancipat 5 observada a Espanya en els 

4 Els aspectes metodologics poden ser consultats a Sáez,A 
(1975), "Poblaci6n y actividad econ6mica en Espafia", Siglo XXI, 
Madrid 

5 Aquest patr6.ha rebut el nom de "bimodal" o "trifasic" i 
encara que en general s' adapta millor al comportament de les 
generacions, hi ha palsos, com el Jap6 o la Gran Bretanya, on a 
principis deIs vuitantes les corbes del moment reflecien 



dos censos immediatament anter;ors a 1970, a 1950 ; 1960, a 
l'any 1970 gairebé s'ha desdibuixat. La forma de la corba de 
1 'activitat femenina per edat el 1970, també marca una 
evolució cre;xent fins els 20 anys i clarament decreixent a 
part ir d' aquesta edat per augmentar encara que mol t més 
suaument a partir dels 30 anys. Aquesta tendencia creixent 
del darrer segment d'edats en el cas d'Espanya no s'explica 
tant com pe1 retorn a la feina quan els fills ja són grans 
com per un efecte generació: la part;cipac;ó de les dones més 
grans en les activitats agraries que no és incompatible amb 
la cura del fills ; per a les qual és factible formular la 
hipotesi d'activitat continuada en totes les etapes del cicle 
vital o familiar. 

La informaci6 disponible segons el tipus d'habitat, 
efectivament indica que la taxa d'activitat femenina de la 
zona rural a 1970 era superior a la taxa d'activitat de la 
zona intermedia (18% versus 13,5%) 6. Es tracta d'un efecte 
d'estructura territorial, perque les regions amb les taxes 
d'activitat femenina més elevades coincideixen amb les 
regions del nord de la península, on les explotacions de 
ti pus famil i ar són predomi nants i on l' act ivi tat economi ca de 
la dona no és gens marginal. 1 són les mateixes regions on 
els nuclis de pOblació de menor grandaria són més freqüents 
que a la resta de la península. Pero, el que val la pena 
destacar és que el 1981 el patró de l'activitat femenina per 
edat ha canv;at: ha desaparegut del tot la tendencia creixent 
en el segment d'edats adultes, ates que les dones que s'han 
integrat al mercat laboral són, fonamentalment, dones menors 
de 35 anys que han fet rejovenir 1 'estructura de la pOblació 
activa femenina per edat. 

Efectivament, des de l'any 1981 l'activitat és sempre 

clarament aquest patró. 

6 Zona rural: nuclis de població amb menys de 2.000 
habitants; zona intermedia: entre 2.000 i 10.000; zona urbana: 
més de 10.000 habitants. 



decreixent amb 1 'edat i aixo és perque s'ha incrementat 
1 'activitat de les dones adultes joves a les ciutats, i 
sobretot, a les grans capitals. A les zones rurals el 1981 
l'activitat encara no s'ha redult, es manté constant entorn 
al 16%, pero la relació de les taxes d'activitat entre les 
diferents zones s'ha invertit: la taxa d'activitat de les 
zona intermedia és superior a la zona rural, i la de la zona 
urbana superior a la de la zona intemedia (16,97%, 21,68% i 
27,18% respectivament). A partir d'aquest moment, 1981, pel 
conjunt de l'estat, la taxa d'activitat és creixent amb la 
grandaria del municipi (veure Taula VII de l'annex). 

2 L'ACTIVITAT LABORAL FEMENINA. CARACTERISTIQUES 
DEMOGRAFIQUES. PERIODE 1970-1986 

Per tenir una idea més clara del que pressuposa 
l' increment observat de la taxa d'activitat femenina, és util 
analitzar quina ha estat l'evolució de les altres activitats 
femenines (estudiar, feines de la llar) i descompondre la 
població activa laboral entre ocupades i aturades. 1 és per 

aixo que he elaborat el grafic IV.2. on és representa la 
distribució de la pOblació femenina segons les diferents 
activitats per edat. 

Per altra banda caldrA analitzar l'evolució de la 

frequenc i a de 1 ' act i vi tat, segons 1 'edat i di ferents 
característiques soc;o-demografiques com són l'estat civil, 

el nombre de fills i el nivell d'instrucció. 



2.1 L'activitat femenina, l'ocupació ; l'atur 

Entre 1970 i 1975 no s'observen canvis gaire aparents. 
A més, el fet que no s'hagi pogut representar el primer grup 
d'edat, no permet destacar 1 'expansió de les activitats 
escolars que es produí en aquest primer quinquenni. En canvi, 
a partir de 1975, i sobretot en el darrer quinquenni la 
modificació de la freqüencia de les diferents activitats és 
més visible. 

La població femenina dedicada a les feines de la llar 
s'ha anat comprimint o redu1nt progessivament. L'any 1970 per 
exemple, en el grup d'edat de 20 a 24 anys, aquesta activitat 
aplegava al 58% de les dones, quinze anys més tard només una 
quanta part de les dones de 20 a 24 anys (el 26% exactament) 
declaraven que aquesta era la seva activitat principal . 1 a 
que es dedicaven les altres terceres parts? El grafic IV.1 és 
for9a il.lustratiu: al 1986 más del 20% de les dones de 20 a 
24 anys estaven estudiant, una quarta part estava treballant 
; una altra quarta part no treballava pero cercava feina. Es 
a dir que hi havia en aquest grup d'edat tantes ocupades com 
aturades. Aquesta relació entre ocupació i atur en el grup 

d' edat anteri or, 16-19 anys, era encara menys favorable a 
l'ocupació, peró per les dones de més de 25 anys l'atur era 
decreixent (consulteu Taula IV.2 de l'annex). 

L' esc 1 etxa oberta entre 1 es mestresses de casa i 1 es 
ocupades, entre 1981 i 1986, s'ha fet más gran. En aquest _ 
sentit, l'Enquesta de Població Activa enregistra des de 1985 

una recuperació de l'ocupació, sobretot perceptible entre la 
població masculina, que pOdria haver condicionat la 
declaració femenina,el 1986, sobre la seva condició 
d'activitat ates que la seva oferta de trebal1 mostra una 
gran elasticitat al canvi de conjuntura. Cal tenir en compte 
pero, que entre les edats més avan9ades el component 
fonamental de l'atur són les persones que ja han treballat 

abans. Per tant al menys en aquestes edats, la hipotesi de 
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l'efecte de la conjuntura en la declaraci6 probablement no 

tingui tant pes com el propi desig o la necessitat de 
treballar. 

Entre les generacions adultes-joves la propensi6 a 

treballar es manté alta. Entre 1981 i 1986 es veu clarament 

com la corba ha canviat de forma: de la corba de cúspide 
primerenca, amb el maxim d'activitat a l'edat 20-24, s'ha 

convertit en una corba de cúspide aplanada mantenint pero el 
nivell maxim de l'activitat al 50% tant pel grup 20-24 com 

pel següent de 25 a 29 anys. 

Ara bé, pel darrer quinquenni l'augment de l'activitat 
ha de ser matisada. En conjunt, la freqüencia de l'ocupaci6 

de les dones de 16 a 64 anys no s'ha modificat: la taxa 

absoluta d'ocupaci6, calculada en relaci6 a la poblaci6 total 

ha passat de 21,14% a 1981 a 21.89% a 1986 (veure Taula V.1 

de 1 'annex) 7. En conclusi6, la taxa d'activitat ha augmentat 

perque ha augmentat el component de l'atur: la taxa classica 

d' atur, calculada sobre la base de les actives, per a les 

dones ha passat del 21,16% al 28%, és a dir que el 19812 de 

cada 10 dones, que es declaren actives, estan aturades, a 

1986 la proporci6 ha augmentat a 3 de cada 10. 

En conjunt, podriem caracteritzar la reestructuraci6 de 

les activitats femenines durant el període 1970-1986 de la 

manera següent: a) contracci6 de les feines de la llar; b) 
expansi6 de les estudiants i de les jubilades; c) expansi6 de 

l'activitat, sobretot pel component de l'atur. 

7 La manera de calcular la taxa classica d'ocupació és en 
relació a la població activa, pero si es pren la població 
potencialment activa per denominador la seva mesura reflecteix 
millor el grau d' integració laboral de la població (Garrido, 
1988) . 



2.2 L'activitat femenina per edat i estat civil 

De l'analisi de les taxes d'activitat per edat es 
despr~n que, en les edats centra1s de la maternitat, és on el 
canvi ha estat més intens (veure grafic IV.2). 1 dins del 
segment d'edats d'adultes joves. el canvi és més notable 
entre les dones casades, separades o divorciades que entre 
les solteres. (veure grafic IV.3). 

La taxa d'activitat de les casades s'ha triplicat, en 
aquests 15 anys anys, passant d'un 7,59 per cent a un 21,37 
per cent, ; l' increment de la freqUencia de 1 'activitat da 
les casades és particularment re11evant en les edats en les 
quals es dona la major concantració dels naixements, és a 
dir, entre e1s 25 i els 34 anys. Aquesta constatació podria 

ref~r9ar 1 a hi potes; que cada vegada hi ha més dones que 
aposten per la superació del paradigma excloent del treball, 
segons el qua1 les dones haurien d'escol1ir entre la vida 
familiar; la vida professional. 

La taxa d'activitat de les solteres s'incrementa molt 
menys que la de les casades, tan sols 4 punts percentuals, en 
part perque partíen d'unes taxes molt més elevades, pero 
sobretot perque són un col.lectiu essencialment concentrat en , 
les edats més joves i per tant afectat clarament pel 
progressiu augment de les taxes d'escolarització. En 
l'avo1ució de la corba d'activitat de les solteres per edat 

s'observa una aproximació cada vegada més gran a la forma de 
la corba dels homes ja siguin casats o solters, ja que en el 

cas dels homes no hi diferenci~s, adoptant una forma 
arrodonida sensa trencaments que indica que el pas de la vida 
no p1anteja dificultats o inconvenients a una historia 
laboral continuada. 

Per contrastar el comportamant de les solteres amb el de 
les casades observis l'evolució de la freqUencia de 
l'activitat laboral de les dones de 25 a 29 anys segons 



Grifle IV.3. TAXES D'ACTIVJTAT LABORAL FEMENINA PEA EDAT 
ESTAT CIVIL (4 ESTATS). ESPANYA 1970, 1975, 1981 I 1986 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 ~..-¡~ 

1 O ;::::::::::::i:¡=i~5I!i 
O 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

-1070 Sal -107SSaI ."" 1 oa I Sal 01070CIII 

·.,075Yid 

~f0'75CIII 

.,MSV¡d 



siguin casades o solteres a l'any 1970 i el 1986. En la 
primera data, les dades censals indiquen que una mica més de 
1 a me i tat de 1 es dones so 1 te res ( un 55% exactament) van 
declarar-se actives, mentre que a 1986 ho feren les tres 
quartes parts d'aquest col.lectiu. Per les casades, el punt 
de partida era molt baix -tant sols un 8%- pero al final, a 
1986, prop del 40% de les dones estaven "vinculades· d'alguna 
manera, com a ocupades o com a aturades, al mercat de 
treball. Per primera vegada a 1 'any 1986, l'activitat de les 
dones casades d'aquest grup d'edat, no solament ja no 
di bui xava una corba descendent respecte al segment d' edat 
anterior de 20 a 24 anys, sin6 que enregistrava una 
intensitat més alta. 

Segons el tipus d'hAbitat, l'any 1970, s'observa que la 
taxa de les casades de la zona rural gairebé doblava a la de 
la zona intermedia; era forQa més alta que la de la zona 
urbana (10,5%, 5,8% i 6,0%). Deu anys més tard es manté la 
mateixa relaci6 entre la zona rural i intermedia pero no pas 
amb la zona urbana (14,2%, 11,3% i 17,1%). Entre 1981 ; 1986 
el conjunt de les capitals proganitzen una pujada de 
"activitat de les casades (de 18% a 25%) i una reducció de 
l'activitat de les solteres (de 58% a 54%) (Veure Taula VII 
de l' annex ) . 

Tornant a les corbes d' activitat per estat civi 1 pel 
conjunt del territori, un a1tre canvi Que cal destacar de 
1 'evolució de l'activitat femenina en el període estudiat és 
també la major presencia de les divorciades i separades en la 
poblaci6 activa femenina i el notable increment de la seva 
taxa d'activitat, d'un 48,25 per cent el 1970 a un 63.71 per 
cent el 1986. Amb un comportament per edats molt semblant al 
de les solteres, a principi del període enregistraven un 
nivell inferior pero 1 'any 1986 és el col.lectiu que s'ha 
apropat més a la corba dels homes tant pel que fa a la forma 
com pel que fa al nivell (veure Grafic IV.1.1 i Grafic IV.3). 



2.3 L'activitat femenina segons el nombre de fills 

L'activitat de les dones és diferent en cada etapa del 
cicle familiar, sobretot quan es tracta d'una activitat 
assalariada realitzada fora de l'espai domestic o familiar. 
Es pot pensar que quan els fil1s s6n petits la seva presencia 
a la llar pot ser més necessaria; pero, no és menys cert que 
en aquesta etapa també pot ser necessar; incrementar e ls 
ingressos familiars per les noves des peses generades. Per 
tant, h i ha factors que poden actuar com a i ncent i us de 1 
treball extradomestic de les dones i d'altres, que poden 
ten;r un efecte contrario 

Els Censos i els Padrons no proporcionen la informació 
necessaria per calcular taxes d'activitat segons el nombre de 
fills, pero segons l'Enquesta de Fecunditat del 1986, en la 
qual es va entrevistrar una mostra representativa de dones 
entre 15 i 49 anys. Els resultats són els segOents: a) El 
63,9% de les dones que no tenien fills eren actives; b) Entre 
les dones que tenien entre 1 i 4 fills es constatava una 
relaci6 inversa entre el nombre de fills i la taxa 
d'activitat: de les dones que tenien un fill eren actives el 
46%; de les dones que tenien 2 fills ho eren el 32,9%; de les 
que tenien 3 fills un 28%, ; de les que en tenien 4 de fil1s 
un 24,9% es declaraven actives; i c) per les dones que varen 
declarar tenir una família més nombrosa, és a dir, que tenien 
6 o més fills la taxa d'activitat equivalent al 26,9% era 
lleugerement més elevada que la taxa anterior (la de les que 
tenien 4 fills). 

Elfet que la informació no estigu; desagregada 'per 
l'edat de la mare, i pel fet que es tracta de nombre de fil1s 
nascuts, i no nombre de f i 11 s menors d' edat que estan 
convivint amb la mare, a partir de les xifres anteriors no es 
pot treure cap conclusió. Per una banda, la relac;ó negativa 
entre activitat i nombre de fills pot respondre, en gran 
mesura, a un efecte generació ates que les dones més grans 



són les que tenen índexs de fecunditat acumulada més elevats 
i taxes d'activitat més baixes; fins i tot, el trencament de 
la relació negativa que marquen les famílies més nombroses no 
té una explicació única: es pot tractar de dones grans que 
treballen en una explotació agraria familiar per a les quals 
el treball productiu i el treball reproductiu no són 
incompatibles, o bé de dones que justament s'hagin vist en la 
necessitat de treballar com a consequencia d'un augment de 
les necessitats fami 1 iars derivat de 1 'engrandiment de la 
seva família. 

2.4 L'activitat femenina per nivell d'instrucció 

L'estructura de la població activa per nivell 
d'instrucció és una caracterítica més que distingeix la 
població activa femenina de la població activa masculina, tot 
i que s'observen elements comuns en l'evolució temporal de 
les taxes per nivell d'instrucció entre ambdós sexes. 

En els cas dels homes, no es detecten diferencies massa 
importants entre 1 'estructura de la població potencialment 
activa per nivell d'instrucció i l'estructura per nivell 
d'instrucció de la propia pOblació activa, excepció feta 
d'una lleugerea sobre-representació de la pOblació que té 
estudis superiors dins el col.lectiu dels actius. Aixo és 
així quan es pren la classificació classica entre primaria, 
secundaria i superior 8 L'any 1975, per a la pOblació 

masculina de 10 anys i més, la distribució és la següent: 
83,2% a la Primaria, 12,7% a la Secundaria i 4,12% amb 
estudis Superiors. La distribució de la pOblació activa de 14 

8 Les taxes d'activitat per nivell d'instrucció es poden 
calcular des del 1975, pero el grau de desagregació publicat per 
l' INE varia en funció deIs canvis en els plans d' estudis. El 
calcul de les taxes d'activitat s'ha fet per cada any amb la 
desagregació maxima possible, pero en l'analisi de l'estructura 
s'ha considerat el Primer Grau equivalent a Primaria, el Segon 
Grau a Secundaria i el Tercer Grau a estudis Superiors. 
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anys ; més és la que segueix: 79,9% de la Primaria, 13,6% de 
la Secundaria i 6,4% amb estudis Superiors. Deu anys més tard 
les xifres són aquestes: seguint el mateix ordre, Primaria, 
Secundaria i Superior, la distribució de la població total es 
correspon a les següents magnituts, 66,0%, 25,6% i 7,5% i la 
distribució de la població activa es correspon amb el 62,3%, 

28,3% i 8,8% respectivament. 

En analitzar la població femenina, s'observa la mateixa 
tendencia a la sobre-representació dels nivells d'estudis més 
elevats pero més marcada. A l'any 1975 la distribució de la 
població és 87,8%, 10,3% i 4,12% i la de la població activa 
71,4%, 19,2% i 8,6 per a Primaria, Secundaria i Superiors 
respectivament. Deu anys més tard, el 1986, la situació és la 
següent: 73% de les dones tenen estudis primaris, pero en la 
població activa només representen al 45%; una cinquena part 
tenen estudis secundaris (20,4%) i en canvi la seva 
representació entre les actives gairebé es doble (38%); per 
últim el 5,7% de les dones tenen estudis superiors, pero en 
la població activa aquest col.lectiu representa prop del 9% 

(veure Taula X de l'annex). 

Les taxes d'activitat per nivell d'instrucció 
reflecteixen una variabilitat molt més gran entre els 
diferents nivells per a la població femenina que per a la 
masculina. De les taxes dels homes, únicament crida l'atenció 
les taxes extraordinariament baixes pel nivell més baix i per 

als analfabets, probablement conseqüencia d'un efecte doble 
de selecció i de declaració. 

La var;an9a de les taxes d'activitat femenines es 

redueix for9a amb el temps perque l'augment de la freqüencia 
de l'activitat es produeix en tots els nivells d'instrucció. 

Així el 1975, les taxes de les dones amb estudis superiors 
eren més de 1 dob 1 e que 1 es taxes de 1 es dones que hay; en 

assolit el nivell de batxillerat i sis vegades més grans que 
les que tenien estudis primaris (66%, 27% i 11%, 



respectivament). L'any 1986, la relació s'havia redult malt 
perque pel nive11 de primaria i secundaria en 10 anys, les 
taxes gai rebé s 'havien doblat. Les noves taxes corresponents 
a 1986 eren de l'ordre del 70% per als estudis superiors, del 
40% per estudis de Secundaria i del 20% per estudis de 
Primaria {veure Taula VIII de l'annex}. 

Per afinar una mica l'analisi és conven;ent comparar les 
taxas d'activitat segons el nivel1 d'instrucció entre grups 
de dones de la mateixa generaci6. Si s'abserva, par exempls f 

la generacions femenines que tenien entre 25 i 34 anys l'any 
1986, aleshores les distancies observadess6n molt más 
petites que les trabades pel conjunt d'edats: les taxes 
corresponents indiquen Que, de les dones Que tenen estudis de 
primer grau treballen una de cada tres; del segon grau, el 
49% de lea del primer cicle i el 62% de les del segon cicle; 
dels estudia superiors les taxea s6n properes al 85% amb 
independéncia del tipus d'estudis. siguin d'escola 
universitaria, de facultat o de doctorat. En oontrastar 
aQuestes dades amb les corresponents de les mateixes 
generacions masculines s'observa que en el seu cas la taxa 
dels que tenen Segon Grau o Tercer Grau és inferior a la taxa 
dels que tenen un nive11 educatiu de Primer Grau, per bé que 
les diferencies s6n molt petites (veure Quadre IV.3). 

l f exp 1 i cac i ó és que, en aquesta edat encara h i ha 
persones Que no optin per ceroar una feina ainó per a 
prosseguir ela seus estudis. Aquesta tendencia d'allargar el 
període de formaci6 estA motivada per les noves condiciona 
d'entrada al mercat de treball t per 1 ~arribada de generacions 
molt nombroses i per la crisi laboral més forta dels darrer. 
temps. Efectivament, aquesta tendencia a invertir més temps 
en la formaci6 ja era perceptible el 1981: el nivell de les 
taxes d'activitat dels homes i de les dones amb estudia 
superiors, era més baix que oinc anys enrere. L'any 1986, 

iniciada ja la recuperació económioa" la taxa d'activitat 
masculina corresponent als estudis superiora torna ala 



nivells del període de pre-cris; i la taxa femenina per al 
mateix nivell d'estudis no solament es recupera sin6 que se 
situa en un nivell més alt (veure Quadre IV.3 i Taula VIII de 
1 'annex) . 

I per acabar, si es controla el tipus d'habitat, resulta 
que per al 1981, entre 1 es dones que tenen un ni ve 11 
d'instrucci6 de primaria, la taxa d'activitat és més elevada 
en els municipis petits (menys de 2.000 habitants) que en els 
més grans (més 50.000 habitants), essent les taxes de 21% 
versus 16% respectivament. Aix6 no succeeix entre les dones 
que tenen n; ve 11 s educat i us equ i va 1 ents al segon 9 rau i 
tercer grau, per a les que la propensi6 a treballar augmenta 
amb la grandaria del municipio 

En resum, 1 a taxa d' act iv i tat f emen ; na no només ha 
crescut perque cada dia hi ha més dones que accedeixen a 
l'ensenyament superior sin6, perque les taxes d'activitat de 
tots els nivells d'instrucci6 s'han incrementat. En els 
n;vel1s més baixos d'instrucci6, l'increment en termes 
relatius ha estat molt gran pero, tot i així, les taxes s6n 
més baixes que per les dones que ja han assolit el nivell de 
secundaria o d'estudis superiors; és clar que és justament en 
el nivel1s més baixos, on es pot trobar una concentraci6 més 
gran de dones treballant en l'economia submergida, és a dir 
on l'activitat declarada pot estar subestimant més el nivell 
real d'activitat femenina. 



3 ACTIVITAT LABORAL FEMENINA. CARACTER ISTIQU ES 
OCUPACIONALS.PERIODE 1970-1986. 

Vist que les dones estan cada vegada més integrades a 
l'activitat laboral del sector formal de l'economia, que es 
correspon, grosso modo, amb el treball que és captat per les 
estadístiques oficials, val la pena preguntar-se quin és el 
110c que ocupen les dones en el mercat de treball, en quins 
sectors treballen, quines feines fan i en quines categoríes 
laborals es concentren, 

Diversos estudis sobre els canvis en l'estructura de la 
poblaci6 activa femenina han demostrat que, aquesta 
incorporació creixent no va acompanyada d'una superaci6 de la 
segmentaci6 laboral per ra6 de genere (Casas, 1988; De 
Mí gue 1 , 1988; Pei nado, 1988). El s di ferents autors 
coincideixen en destacar diversos aspectes que han estat 
tractats en els apartats anteriors, a saber: a) que a 
qualsevol edat, els homes tenien, el 1970, ; continuen tenint 
el 1986, taxes més elevades que les dones; i que s6n les 
diferencies entre casats i casades molt més importants que 
entre solters i solteres, b) que a un nivell d'instrucci6 
elevat la propensió a treballar cada vegada és més semblant 
entre homes i dones, pero que la probabilitat d'aconseguir 
una feina és molt més alta en cas de ser home; i c) que a 
qualsevol nivell d';nstrucció, la taxa d'atur femenina supera 
la masculina, a excepció dels nivells més baixos en els quals 
les dones nodreixen les files de 1 'at.ur desanimat, declarant
se amb molta facilitat "mestresses de casa" en comptes 
d'''aturades i cercant una feina", 

Pel que fa a la situació relativa de la poblaci6 

femenina entre la poblaci6 ocupada, la segmentació laboral es 
concreta en els següents termes: 1er) El sector terciar; és 
el que proporciona la major part de les oportunitats de 
treball per a les dones, ; és aquest l'únic sector en el qual 



part í cí pen quas í al ci nquanta per cent amb e 1 s homes. La 
presencia de les dones en la indústria es local itza en poques 
branques: indústria alimentaria i manufacturera del textil, 
el cuir, el ca19at i la confecció. 2ona) Les ocupacions que 
tenen les dones continuen essent una repl ica del treball 
domestic. Les dones són contractades com a servei domestic, 
docents, cuineres, infermeres i secretaries, entre d'altres. 
3era) Les dones ocupen 1 es pos; c i ons més ba i xes de 1 es 
categoríes professionals, i a igualtat de nivell educatiu 
sempre estan en pos i ci ons subordi nades respecte de 1 s seus 
companys. 

A continuació s'analitzara l'evolució temporal (1970-

1980) 9 de l'estructura de la poblaci6 ocupada per branca 
d'activitat, ocupacio.ns i categoría professional, a partir de 
la informació disponible a nivell provincial proporcionada 
pels censos de 1970 i de 1981. Amb la finalitat de tenir un 
punt de referencia per a 1'analis; territorial que és 
l'objectiu últim d'aquesta recerca, han estat agregades les 
dades provínc;als publ icades, ; en aquest apartat es comenten 
breument les magnituds més importants i els canvis més 
notables del període en estudio 

3.1 Estructura de la poblaci6 ocupada per sector productiu 
i branca d'activitat 

Entre 1970 i 1981 s'ha produ1t un procés de 
terciaritzaci6 de la poblaci6 ocupada sobretot en detriment 
de l' ocupació total en e 1 sector agrari. Durant aquest 
per í ode, e 1 sector i ndustri al ha mant i ngut constant, en 
termes relatius, el seu pes en el conjunt de la poblaci6 
ocupada, mentre Que la construcci6 ha minvat lleugerament la 
seva participació relativa. 

9 El Padró Municipal d 'Habitants no dóna cap informació 
relativa a la branca, sector o situació professional de la 
població ocupada. 



Per sexes, l'evolució de la població ocupada masculina 
per branques d'activitat reflecteix també un procés de 
terciarització, conseqüenc;a de la important perdua de llocs 
de treball tant en el sector primar; com en el secundario En 
xi fres abso 1 utes, segons 1 es dades censa 1 s, entre 1970 i 
1981, els homes han perdut aproximadament 1.200.000 110cs de 
treball en 1 'agricultura, 288.000 l10cs de treball a la 
construcció i 200.000 llocs de treball més al sector 
industrial 10 • 

Els guanys en termes de llocs de treball han estat d'una 
magnitud molt inferior a les perdues enregistrades, i 
corresponen al sector terc;ari (235.000 llocs de trebal1) i 
al ram de l'energia i l'aigua (81.500 llocs de treball). De 
manera que el saldo final entre perdues i guanys resulta de 
signe fortament negatiu i en aquest sentit es pot dir que el 
procés de terciarització no s'explica per una expansió del 
terciari sinó, per la contracció del secundari i en major 
part per l'alta reducció d'ocupats a l'agricultura, la qual 
s'ha donat basicament durant el segon quinquenni, de 1975 a 

1981. 

L' estructura de 1 a pobl aci ó ocupada mascul; na entre 1970 

i 1981 s'ha modificat així: el primar; ha passat de 
representar el 28,95% de la població ocupada 19,31; el 
terciari d'agrupar al 32% dels ocupats al 40%; la construcció 
ha augmentat 11eugerament la seva participació relativa entre 
1970 i 1975 i ha minvat en el segon quinquenni (12,5%, 14% i 
11%, per a 1970, 1975 i 1981, respectivament); i finalment la 
indústria s'ha mantingut entre el 26% i el 29% dels ocupats. 

Pel que fa a la població femenina l'evolució de 
1 'estructura de la població ocupada reflecteix clarament 

10 Aquestes xifres han estat estimades a partir de la 
informació censal disponible relativa als estocs de població 
ocupada en les di ferents branques d' acti vi tat. Per tant, es 
tracta de saldos entre els llocs de treball creats i destrults, 
pero no de creació neta o de destrucció neta de treball. 



1 'efecte de la crisi industrial de la segona meitat dels 
setantes. Aquest sector que el 1970 aplegava el 30% de les 
dones ocupades, el 1981 ja només representa al 22,5%, amb una 
perdua aproximada de 146.000 llocs de treball. El sector 
primari també es va reduir entre 1970 i 1981 (80.000 l'ocs de 
perdua) peró mol t menys que en el cas de 1 s homes; 1 a qua 1 
cosa ha portat a parlar de la feminització de l'agricultura 
espanyola en aquest període. El pes relatiu de l'agricultura 
en el conj unt d' ocupades ha passat del 15% al 11 % (veure 
taula XI de l'annex). 

Els guanys en termes de 110cs de treball es concentren 
en el sector terciari, que passa a representar al 66% de la 
població femenina ocupada, enfront del 54% que enregistrava 
a l'any 1970, amb unguany 380.000 110cs de treball. 
El ram de l'energia i l'aigua ha guanyat també 7.000 llocs de 
treball. 

s; s'analitza per períodes s'observa que durant el 
primer quinquenni, per al conjunt de la població ocupada, les 
ún; ques.: branques que presenten saldos negat i us són 
l'agri~ultura i el ram de l'energia i l'aigua; en canvi, en 
el segon quinquenni totes les branques tenen evolucions 
negatives. Per sexes, els homes que representen entorn el 75% 

de la població ocupada, segueixen la mateixa evolució. Per 
contra, les dones en el primer quinquenni presenten 
evolucions positives en totes les branques, entre les que cal 
destacar el fort increment del terciar;; en el segon 
quinquenni manté el signe positiu er. l'evoluci6 del terciar; 
encara que la seva magnitud sembla purament simbólica (0,54%) 

En conc 1 us i 6, d ' aquesta evo 1 uc i 6 en resu 1 ta una 
feminització més gran de la poblaci6 ocupada, que es concreta 
en una major presencia de les dones a 1 'agricultura, als 
serveis, al ram de 1'energia i l'aigua, i amb un estancament 
de 1 a seva part i ci pací 6 en e 1 sector i ndustri al (veure 
1 'evoluc;ó dels índexs de feminització en la Taula XI de 



1 'Annex) . 

Per acabar, en analitzar el 1981 l'estructura de la 
població ocupada femenina, segons els sector d'activitat per 
edat, es constata la perdua de la participació relativa de 
les ocupades a l'agricultura a mesura que es redueix l'edat 
de les dones ocupades. S'observa que entre les dones de 25-34 
anys el pes de l'agr;cultura és inferior que en el grup de 
dones de 35-44 anys (4% i 10%, respectivament), la qual cosa 
és compensada per un nombre més gran d'ocupades en el sector 
industrial (23% versus 17%), mentre que el pes del terciar; 
per ambdós grups d'edat representa el 70%. 

3.2 Estructura de la població ocupada per professió 

En analitzar l'evolució de l'estructura ocupacional 
entre 1970 i 1981, es constaten e 1 s matei xos processos 
observats en 1 'evolució de 1 'estructura per branca 
d'activitat. S'ha redu,t el nombre de les persones que 
trebal1en com a agricultors, ramaders, silvicultors, 
pescadors i ca9adors; s' ha redui·t e 1 nombre d' aque 11 s que 
teníen oficis diversos en la índústria i en el transport ; 
s'ha redu,t el nombre de peons no agraris. 

Per sexe, les ocupacions que han tingut una expansió més 
gran entre la poblacíó femenina han estat: les professíonals 
liberals i tecnics, el personal adm;nistratiu i d'altres 
treballadors equiparables de 1 'Adm;nistració Pública i de les 

empreses. La conseqüencia ha estat un augment en l'índex de 

feminització de totes aquestes ocupacions, encara que en poc 
casos les dones assoleixen el llíndar del 50% entre el total 
d'ocupats (veure Taula XII de l'annex). 

La informació detallada sobre la dístribució dels 
ocupats per sexe, proporcionada pel Cens de Població de 1981, 

segons la classificació adjunta de 83 ocupacions permet 



CLASIFICACIONES DE OCUPACION O PROFESION 

Lista A 

1. Profesionales de dencias químicas, fl'sicas y geológicas V técnicos similares .....• 
2. Arquitectos e ingenieros superiores ...............................• 

3. Arquitectos e ingenieros técnicos V simHares .•....................•... 

4. Pilotos y oficiales de navegaci6n aérea V marítima .................... , . 
5. Profesionales de ciencias biológicas, técnicos en agronom(a y silvicu Itu ra y similares. 

6. Médicos, veterinarios, farmacéuticos y similares ....................... . 
7. Ayudantes técnicos sanitarios y Auxiliares en medicina, veterinaria y farmacia ••. 
a. Estadísticos, matemáticos, actuarios, analistas de informática y técnicos en estas 

ciencias. " ..•........................ " ................. . 
9. Economistas ........... , .................................. . 

10. Especialistas y técnicos en contabilidad ............... , ........... , . 

11. Profesionales del Derecho ..........•.•....•...•.......•...•...• 

12. Profesores.............................................. .. 

13. M iembros del clero y similares •............ " ................•... 

14, Escritores, periodistas y similares ............. , .............. , , .. . 

15. Escu Itores, pintores, decoradores, fotógrafos y profeSionales similares ........ . 
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01 
02 
03 
04 

05 
06 
01 

os 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

16. Profesionales de la música y de espectáculos artísticos.. . . . . . . . . . . . . . . . • . 11 
17. Profesionales del deporte. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • 18 
18. Profesionales, técnicos y similares no clasificados en otras rúbricas. . • . . . . . .. . 19 

19. Miembros de los órganos de gobierno, legislativos y consultivos y personal directi· 

va de la Administración Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

20. Directores y gerentes de Empresas. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 21 
21. Jefes de oficinas administrativas. públicas y privadas. . . . • • . . . . • . . . . . • . • • 31 

22. Taquigrafos, mecanógrafos y operadores de máquinas perforadoras de fichaS y 

cintas y similares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 32 

23. Empleados de contabilidad y caja. taquilleros y similares. . . . . . . . . . . . . . . . . • 33 
24. Operadores de máquina facturadoras, contables, de calcular y de tratamiento 

automático<de datos. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . • • . . . . . . • . • 34 
25. Jefes e inspectores de servicios en los transportes y comunicaciones .......• , . 35 

26. Jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de transporte de viajeros. . . . . 36 

27. Carteros, ordenanzas y recaderos ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
28. Telefonistas, telegrafistas y similares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • 38 

29. Empleados de servicios administrativos y similares no clasificados en otras rúbri~as 39 

30. Oirectores y gerentes de empresas y establecimientos comerciales ...•...... , , 40 

31. Propietarios-gerentes de empresas y establecimientos comerciales, . .. . . • . . . • . 41 

32. Jefes de ventas y jefes y agentes de compras. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .. . 42 

33. Agentes técnicos de ventas, viajantes y representantes de comercio. . . . . . . . . . • 43 

34. Agentes de cambio y bolsa, corredores de comercio., agentes de la propiedad inmo-

biliaria, de segu ros y otros. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . • . 44 

35. Dependientes de comercio, vendedores y similares. . • . . • . . . .. . • . . . . . . . . • 45 

(*) Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1979. 
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36. Comerciantes, vendedores y similares no clasificados en otras rúbricas. 49 
37. Directores y gerentes de servicios de hostelería y similares ........ . 50 
38. Propietarios· gerentes de establecimientos de hostelería y similares .. . 51 
39. Encargados de personal de servicios domésticos en establecimientos hogares y 

similares ............................ . 52 
40. Cocineros, camareros y similares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

41. Personal de servicio en establecimientos, hogares y similares no clasificados en 

otros grupos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

42. Conserjes, porteros, personal de limpieza de edificios y similares. . . . . . . 55 

43. Trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa y similares. . . . . . 56 

44. Personal de los servicios de peluquería, tratamiento de belleza y similares 57 

45. Personal de los servicios de protección y seguridad. . . . . . . . . . . . . . . 58 

46. Personal de servicios diversos no clasificados en otros subgrupos. . . . . 59 

47. Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias y de la pesca. . 60 

48. Trabajadores por cuenta propia de explotaciones agrarias y de la pesca 61 

49. Trabajadores agrícolas, ganaderos y similares . . . . . . . . 62 

50. Trabajadores forestales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

51. Trabajadores de la pesca, de la caza y similares. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

52. Contramaestres, jefes de taller, capataces y encargados generales. . . . . . . 70 

53. M ineros, canteros y demás trabajadores de la ex tracción de minerales (inclu idos 

líquidos y gases) ............................................ 71 

54. Trabajadores siderometalúrgicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

55. Trabajadores de la preparación y del tratamiento de la madera y de la fabricación 

de papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

56. Trabajadores en la preparación y obtención de productos químicos y trabajadores 

asimilados ................................ '. . . . . . . . . . . . 74 

57. Trabajadores de la preparación y obtención de productos textiles y similares. . . . 75 

58. Trabajadores del curtido, preparación y tratamiento de pieles. . . . . . . . . . . . . . 76 

59. Trabajadores de la preparación, elaboración y fabricación de productos alimenti-

cios y bebidas ....................................... . 77 
60. Trabajadores de la elaboración del tabaco .................... _ . . . . . . . 78 

61. Trabajadores de la confección de prendas de vestir, tapiceros y similares. . 79 

62. Trabajadores de la fabricación de calzado y demás productos de cuero natural o 

artificial. ............ _ .......................... _ .. . 80 
63. Trabajadores de la fabric,ación de muebles y otros artículos de madera. . . . . . . . . 81 

64. Trabajadores de la labra de piedras, mármoles y similares . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

65. Trabajadores de la forja de los metales y de la fabricación y ajuste de herramientas 

y piezas metálicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

66. Mecánicos, montadores y ajustadores de maquinaria, relojeros, mecánicos de preci-

sión y similares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

67. Electricistas instaladores y montadores de líneas y aparatos eléctricos y ajustado-

res en electricidad y electrónica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

68. Operadores de emisoras de radio, televisión, equipos de sonorización y proyección 

cinematográfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

69 Fontaneros, soldadores, chapistas, caldereros y montadoresde estructuras metálicas 87 



70. Joyeros, plateros y similares ••...................•.............. 
71. Trabajadores de la fabricación de productos de vidrio y cerámica .......•.... 

72. Trabajadores de la fabricación de productos de caucho y plástico ........... . 

73. Trabajadores de l!l confección de productos de papel y cartón ............. . 
74. Trabajadores de las artes gráficas , .................•.............. 

75. Pintores .•..............•.............................•... 
76. Artesanos y trabajadores asimilados no clasificados en subgrupos anteriores .... . 

77. Trabajadores de la construcción ................................. . 
78. Operadores de máquinas fijas y de instalaciones similares ................ . 
79. Trabajadores de la carga y descarga, manejo de materiales y mercancías y de movi· 

miento de tierras ........................................... . 
80. Conductores y otro personal de maniobra de los medios de transporte ....•.... 
81. Trabajadores no clasificados en otros subgrupos (peones) ................ . 
82. Personas con ocupaciones no bien especificadas ....................... . 

83. Profesionales de las Fuerzas Armadas ..............•.....•......... 

CORRESPONDENCIES CLASSIFICACIO D'OCUPACIONS 1981 

Correspondencia 
llista 83 categ. 

48-51 

Noves categ. 

1 Treballadors sector primari 
2 Treballadors textil, confecció 
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88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 
00 

22 

3 Treballadors indúst. alimentaria 
57-58, 61-62 
59-60 
41,43-44 
35 

4 Personal serveis domestics i personals 
5 Dependents comerg 

22 i 28 
7 
12 
52,56, 63,81 
23, 27 i 29 
39,40,42,45 
32, 34 i 36 
21 

i 

20,30,31, 37, 
19 
6 
1, 5 i 8 
9, 10, 11.í 14 
15 i 18 
13 
82 
83 

46 

38 i 47 

6 Telefonistes, mecanografes 
7 Ajudants T. sanitaris, Auxuliars 
8 Professors 
9 Altres treballadors industria 
10 Altres empleats serveis administratius 
11 Altres empleats serveis 
12 Altres empleats comerg 
13 Caps oficines Administrac. publica 
14 Directius empresa privada 
15 Directius empresa pública 
16 Professionals i tecnics e.Salud 
17 Professionals i tecnics e. Naturals 
18 Professionals i tecnics C. Socials 
19 Professionals i tecnics no científics 
20 Clero 
21 Forces armades 
22 No especificades 



afinar una mica l'estudi de la segmentació ocupacional. Tot 
i que la segmentació ocupacional és un fenomen prou conegut, 
als efectes de l'objectiu final d'aquesta recerca, l'analis; 
territorial de l'activitat femenina, aquesta analis; més 
detallada pot ser molt útil per determinar la posició 
relativa de .1es dones en els respectius mercats de treball 
regionals. 

Amb aquesta finalitat, s'ha assajat una agrupació 
d' aquestes 83 categor; es en 20, i ntentant a i 11 ar aque 11 es que 
poden ser considerades més femenines. Segons la nova 
agrupació resulten tres grups professionals estrictament 
femenines: servei domestic (on el 89% són dones), A.T.S. i 

auxiliars sanitaris (on el 78,15% són dones) i telefonistes, 

mecanografes i similars (on el 77.96% són dones). Hi ha dos 
grups professionals més on les dones tenen majoria: 
treballadors de la indústria textil (57,02%) i professorat 
(56,59%). En totes les altres profess;ons les dones estan 
sub-representades encara que hi ha quatre grups professiona 1 s 

més on la seva presencia es fa notar. Es tracta del comer9 
(on són el 44% de 1 treba 11 adors), de 1 s al tres emp 1 eats de 
l'administració (on són el 35,6%), dels profess;onals ; 
tecnics no científics (28,7%) i dels directius de l'empreses 
públiques (on ja havien assolit el 25% del llocs). Com a nota 
curiosa, val la pena destacar que el 1981, la presencia de 

les dones entre els professionals i tecnics de la salut i els 
professionals de les ciencies socials no passava del 22%. 

Per conc 1 oure, val a di r que aquesta anal i s i ha de 
permetre interpretar el lloc que ocupen les dones en els 

respectius mercats de treball locals. La hipotes; formúlada 
en relació a la dependencia del nivell d'activitat femenina 
de les poss; bil i tats d' ocupació del s homes, s' hauri a de 

concretar amb una reducció de l'índex de feminització 

d'aquelles ocupacions on ambdós sexes estan equilibrats en 

aquel les regions on les oportunitats de feina pels homes són 
escasses. 



3.3 Estructura de 
professional 

la població ocupada per situació 

En conjunt, l'evoluci6 de l'estructura de la pob1aci6 
ocupada per situació professional entre el 1970 ; el 1981, 
mostra una tendencia a l'augment del grup de professionals 
libera1s, del grup d'empresaris sense assalariats, dels 
membres de cooperatives i d'aque11s que treballen pel seu 
compte (compte propi). 

la diferencia entre homes i dones és, que per a1s homes 
aquest augment su posa una reducció del grup d'assalariats, 
mentre que per a les dones l'increment dels grups assenyalats 
en el paragraf anterior, va acompanyat d'un reducció del pes 
de 1 es dones que t re ba 11 en com a aj udes f ami 1 i ars sense 
remuneraci6 reglamentada. Pero aquest no respon a una millor 
ubicació de la dona en 1 'estructura ocupacional, sin6 que 
respon a una recomposició de les c1asses socials pels canvis 
prodults en l'estructura social durant el període estudiat, 
com a conseqüencia d'un augment en el nivell d'instrucció de 
la població activa i sobretot de les transformacions en les 
relacions laborals. 

En termes de feminització, la presencia de les dones en 
les diferents categoríes professional s'ha modificat poc, a 
excepci6 feta de la categoria d'ajut familiar on s'ha produit 
un increment notable: l'any 1970, 3 de cada 10 treballadors 
d'aquesta categoria eren dones, a 1981 hi ha 4 dones per cada 
6 homes que treballen sense remuner~ció. les variacions s6n 

menys notables en la categoria de compte propi (on passen de 
1'11,3% al 15,4%) ; en la categoria d'empresaris ; 

professionals que contracten a personal (on les dones s6n el 
11,3% a l'any 1970 i el 15,4% a l'any 1981). 

la segregaci6 ocupacional també es constata en anal itzar 
les diferencies salarials entre homes i dones, pero les dades 
censals no proporcionen cap informaci6 sobre aquest tema. Ara 



bé, estudis realitzats sobre la base d'enquestes especifiques 
han constatat: 1er.) que a igualtat de formaci6, les dones 
accedeixen al mercat laboral en categories de la piramide 
ocupacional més baixes que els homes; 2on.) que les dones 
reben salaris més baixos que els homes per a les mateixes 
feines, tot i que legalment l'Estatut dels Treballadors de 
1990 va prohibir la discriminació salarial per raó del sexe; 
3er) que la discriminació salarial no solament actua via la 
discrimínació indirecta, que assígna a les dones els treballs 
més mal pagats, sin6 que també actua vía discriminac;ó 
directa que cons;steix en pagar menys a les dones per a 
realitzar el mateix treball que e1s homes. 

L'estudi de Ama1ia Peinado, per exemple, sobre la 
discriminaci6 salarial a les grans empreses demostra que les 
dones amb estudis un;vers;tar;s en promig cobren un 30% menys 
que els homes que tenen estudis de nivell similar. I per 
acabar, com exemple de discr;minació directa es pot recordar 
el cas de les treballadores de l'empresa Jaeger de Barbera 
del Valles, que cobraven 9.000 pessetes mensuals menys que 
els seus companys d'identica categoria, els quals rebien 
aquesta quantitat en concepte de "plus de asiduidad". 



4 L'ACTIVITAT LABORAL FEMENINA. FACTOR S SOCIO-ECONOMICS 

4.1 Tendencies demografiques 

Entre els factors demografics que poden haver incidit en 
1 'evolució de 1 'activitat femenina, a continuació es fara 
referencia a l'evolució de la fecunditat des de dos punts de 
vista. Des del punt de vista del nivell de la fecunditat, en 
el passat, per l'efecte directe sobre el volum de les 
generac;ons que accedeixen al mercat laboral en el diferents 
moments i, des del punt de vista de la fecunditat del moment 
des de la perspectiva de la presupossada relació negativa 
entre nivell de fecunditat i activitat. 

4.1 .1 El nivell de la fecunditat en el passat 

Aquest, sens dubte, ha estat un factor advers a la 
integració al mercat de trebal', no solament de la dona, sinó 
de tota la població jove, ates que en la segona meitat del 
període en estudi han assolit l'edat d'inici de l'activitat, 
generacions cada vegada més plenes augmentant així la pressió 
demografica sobre el mercat de treball. 

Durant els primers anys de la década dels sentantes no 
es va plantejar cap problema pel que fa a la grandaria de les 
generacions, pero cap a final dels setantes, en plena crisi 
d'ocupació, quan s'estan destruint més llocs de treball que 
no se!n creen, accedeixen a l'edat de treballar (16 anys) les 
generacions més plenes del segle nascudes a partir de 1964, 
any en el qual s'enregistrel'índex sintétic de fecunditat 
més elevat, al menys des de 1950. A l'any 1964 van né;xer 
prop de 700.000 infants i l'índex s;ntetic de fecunditat del 
mateix any indicava que la mitjana era de 3 fills per dona en 
edat fertil; i de fet no va ser fins el 1974 que es es va 

comen9ar a notar la tendencia a la baixa en el nivell de la 



fecunditat. 

La pressió demografica sobre el mercat de treball depen 
no únicament del volum de les generacions sinó també de la 
freqüencia de l'activitat per edat, és a dir de les taxes 
d' act i vi tat. Les taxes d' act i vi tat depenen de 1 es taxes 
d'escolarització i de la propia condició de la dona o, dit 
d'una altra manera, de la divisió sexual del treball. 
L'evolució de les taxes d'esco1arització i el mateix procés 
de per110ngar els estudis, poden haver tingut un efecte 
d'a11eujar la pressió sobre el mercat de treba11, encara que 
el sentit causal entre els dos fenomens no és unidireccional, 
és a dir, les dificultats de trobar una feina aconsellen 
preparar-se mil1or. En canvi, l'augment de les taxes 
d'activitat femenina han contribult ha augmentar la pressió 
demografica sobre el mercat de treball. 

Des de 1 a perspectiva de 1 a demanda de treba 11 cal 
recordar que entre 1975 i 1986, es varen destruir més de dos 
milions de llocs de treball, de manera que tal com han escrit 
Isabel Agüero i Alberto Olano, ambdós factors, vo1um creixent 
de les generacions i crisi laboral, han coincidit 
malauradament en el temps: 

"El rasgo más significativo de este periodo respecto al 
mercado laboral viene dado por esa desafortunada 
coincidencia histórica a raiz de la cual a las 
generaciones numerosas o "pletóricas" nacidas durante 
los años sesenta y setenta, les toca en suerte acceder 
al mercado de trabajo en plena crisi económica de los 
setenta. En otras palabras, la oferta de trabajo de 
jóvenes se expande justo cuando la demanda se contrae, 
a un ritmo anual de caida ininterrumpida del empleo 
global del 1,4 por 100, durante estos once años". 
(Agüero i Olano, 1988, pp.18-19) 

A partir de 1985 des del punt de vista de l'ocupació 
s';nic;a el que s'ha anomenat el trienni de la reactivació 

(1986-88), pero el volum de les generacions continuara 
pressionat fins ben entrada la década dels noranta. 



4.1 .2 El nivell de la fecunditat del moment 

Durant el primer quinquenni del període en estudi 
el nivell de la fecunditat es va mantenir estable entorn als 
2,8 fills per dona. A partir de 1975 pero no ha deixat de 
baixar fins arribar el 1986, amb un índex sintetic de 
fecunditat de 1,5 fil1s per dona, la qual cosa respresenta un 
reducció propera al cinquanta per cent en 10 anys. Entre 1975 
i 1981, la davallada va ser lenta, passant d'un índex 
sintetic de fecunditat de 2,78 fills per dona a 2,21 fills 
per dona, pero en el darrer quinquenni la tendencia 
decreixent ha estat més acusada. 

Aquesta reducció de la fecunditat d'Espanya iniciada cap 
a la meitat dels setanta no s'ha repartit per igual en tots 
els grups d'edat. Fins a 1981 seguint la tendencia secular es 
va reduir la fecunditat de les dones més grans (de més de 35 
anys) i com a conseqüencia l'edat mitjana a la maternitat es 
va rejovenir. Després, a partir de 1981 la reducció ha 
afectat més e 1 s grups d' edat de menys de 25 anys, de tal 
manera que el pes del grup 30-34 en el conjunt dels 
naixements s'ha vist augmentat, no pas perque la fecunditat 
d'aquest grup hagi mostrat signes de recuperació sinó perque 
ha disminu;·t menys que la resta. De tal manera que l'any 
1985, per primera vegada, la taxa de fecunditat del grup 30-
34 ha estat més elevada que la del grup immediatament 
anterior: s'ha despla9at l'edat modal de la fecunditat i s'ha 
retardat l'edat mitjana de la maternitat. 

Aquest canvi de calendar; associat a la baixada de la 
fecunditat, de rejoveniment inicial i de retardament 
posterior s'ha observat en molts dels pai·sos europeus no 

mediterranis que van iniciar el procés uns anys abans. Fins 
; tot en alguns d'ells, com Suecia i Fran9a va ser 
l'increment de les taxes dels grups 30-34 i 35-39 els que van 
provocar una recuperació posterior de l'índex sintetic de 



fecunditat (Delgado, 1990). 

Es av;at encara per dir si a Espanya seguira el mateix 
procés de recuperació. En tot cas, amb les xifres que tenim 
a la ma pel període en estudi, el que es pot destacar es que 
les edats modals, tant de l'activitat com de la fecunditat, 
coincide;xen en el mateix grup d'edat i es pot conc1oure que, 
tot i que 1 a reduce; ó de 1 a fecundi tat i l' i ncrement de 
l'activitat han estat processos para'. 1e1s en el temps, convé 
analitzar les evo1ucions regionals abans de treure cap 
conc1usió definitiva. 

4.2 Condicions socials 

Entre les condicions socials que han acompanyat el 
procés creixent de ,'activitat femenina cal fer referencia a 
diversos aspectes que han condicionat l'estatut social de la 
dona: aspectes legals, aspectes l1igats a la socialització i 
al sitema educatiu i aspectes relacionats amb la 
infraestructura social i als mecanismes de suport amb els 
qua1s compta la dona per a compatibilitzar treball i família. 

4.2.1 Aspectes legals 

El 20 de novembre de 1975 s'inicia la fi de l'etapa 
franquista. Mo1t aviat, el mes d'abril de 1 'any següent 
(1976) una 11e; anul.1a les dispos;cions anteriors que 
ob1igaven la dona casada a sol. licitar el consentiment del 
seu marit per acceptar una feina. La nova 11ei estableix que 
totes les dones, sigui quin sigui el seu estat civil, podran 
signar contractes de treball de qualsevol tipus ; exercir els 

drets corresponents en les mateixes condicions que els homes. 



Poc més tard, la Constitució democratica de 1978 

estableix l'equiparació dels drets i dels deures entre homes 
i dones. Aquest mateix any, el govern de l'Estat Espanyol 
comen<;a a dictar 11eis que tenen per finalitat eliminar la 
d;scrim;nac;ó entre les persones i garantir les llibertats 
individuals, entre les quals val la pena destacar per 
l'efecte que poden tenir en l'activítat femenina les 
següents: 

1981, octubre: "L leí de bases sobre ocupacíó" que preveu 
que la política d'ocupació haura de basar-se en la igualtat 
d'oportunitats sen se distínció de sexes, 

1983, octubre: Creació de l'''Instituto de la Mujer", 
que tindra un paper molt actiu vetllant per la ígualtat 
d'oportunitats entre hornes i dones. 

Actualment la igualtat legal entre homes ; dones ja s'ha 
aconseguit, fins i tot en alguns aspectes la legislació 
espanyola és més avan<;ada que la normativa de la mateixa 
Comunitat Europea. En el cas del descans maternal, per 
exemple, la Comunitat Europea esta discutint si es fixa la 
duració del permís de maternitat en catorze setmanes mentre 
que a Espanya la 11ei de mar<; de 1989 va situar el descans 
maternal en setze setmanes, ; preveu, un any d'excedencia per 
tenir cura del nounat amb reserva del 110c de treball, que 
podré. ser guadit pel pare o per la mare. 

Per tant, és pot dir que progressivament a Espanya, pel 

que fa a l'activitat laboral, la llei s'ha anat modificant 
en benefici de les dones. 

4.2.2 Accés a l'educació formal 

L'any 1986, per cada home analfabet encara hi ha 
més de dues dones que ho són. I, de fet, e 1 pes de 1 es 
analfebetes es redueix més lentament que el dels analfebets 
simplement per una qüesti6 d'esperan<;a de vida diferencial 



entre homes i dones; l'analfabetisme és basicament una 
qüestió d'edat i com que la piramide de població és 
asimétrica per la cúspide és facilment comprensible que hi 
hagi un major pes relatiu d'analfabetes. Aixo no és 
contradictor; amb el fet que en el període en estudi les 
dones han accedit a tots els nivells de l'educació formal. A 
la Universitat les dones han assolit la igualtat numérica en 
la matriculació. Dins l'ensenyament de segon cicle en canvi, 
les dones estan sub-representades en la formació professional 
pero, en canvi des de 1 'any 1976 són majoritáries en els 
estudis de BUP i COU. (Instituto de la Mujer, 1990). 

Les diferencies en el nivel' d'estudis més alt assolit 
entre homes i dones en les generacions més joves, durant el 
període en estudi, no solament s'han eliminat sinó que el 
198~, les dades padronals indiquen cert avantatge a favor de 
les dones en el nivel' d'estudis superiors. Efectivament, si 
es pren el grup d'edat de 25 a 29 anys, a 1 'any 1981 el 
percentatge de poblac;ó amb estudis superiors era favorable 
als homes (15,1% versus 13,4%) i, en canvi, a l'any següent 
la relació s'havia invertit (11,75% i 14,15% respectivament). 

Aquest avantatge pot estar associat amb el fet que és més 
freqüent que les dones estudiln carreres de grau mitja i els 
homes tinguin una participació major en les carreres de 

llarga durada. No obstant, segons la matriculació del curs 

1986-87, les dones reprentaven la mateixa proporció que els 
homes tant en les escoles com a les facu1tats, pero en les 
escoles técniques superiors només representaven el 15% de les 
persones matriculades (Instituto de la Mujer, 1990). De 

manera que ara el problema no és l' accés de 1 es dones a 
l'ensenyament sinó el tipus d'especialitats que escullan, 

sigui a la Universitat, sigui a la formació professional o en 
un altre tipus de formació. 

En un estudi publ icat pel Consejo de Universidades 
(1989) sobre l'estoc de titulats universitaris i la seva 
relació amb el mercat de trebal1 justament pe1 període 1976-



86 es demostra que 1 'atur dels universitar;s és més elevat en 
el tipus d'estudis que amb major freqüencia realitza la dona, 
i en les branques d'activitat on aquestes s6n major;tariament 
ocupades. Aquesta és una de 1 es raons per 1 es qua 1 s 1 a 
integraci6 laboral de les universitaries és inferior a la 
dels universitaris. Les dones continuen accedint poc als 
estudis de tipus tecnic que finalment s6n els que 
proporcionen una ;ntegraci6 laboral més immediata. 
La sociologa Marina Subirats ha estudiat els elements 
vinculats a la socialització que poden influenciar aquest 
tipus de decisions. Entre altres aspectes destaca a) 
1 ' i mportant efecte de 1 a pos i ció de 1 es dones di ns de 1 
sistema educatiu com a docents les qua1s malgrat ser majoria 
en l'ensenyament primari estan en pos;c;ons subordinades, i 
b) els trets sexistes que s'observen en l'educació que es 
concreten amb una sobre-valoraci6 de tot el que es considera 
masculí i amb una educació concebuda com a preparaci6 per a 
la vida adulta per a la producci6 i no per a la reproducci6. 
(Subirats, 1990). 

4.3 Condicions econOmiques 

A nivell macro el procés de terciaritzaci6 ha estat 
favorable a l'ocupació femenina especialment pels llocs de 
treba 1 1 creats pe 1 Sector Púb 1 i c. L' expans i 6 de 1 Sector 
Públic en el període en estudi és una consequencia del procés 
de reestructuraci6 administrativa obert amb la transici6 
democratica, i per l'incipient desenvolupament de l'estat del 
benestar. 

A nivell familiar, han estat altres factors els que han 
impulsat a la dona a integra-se al mercat de treba'l, Els 
efectes immediats del procés de reestructuraci6 economica i 

de la cr;s; laboral del decenni 1975-1986 amb la conseqüent 
perdua de llocs de treball pot haver afectat di rectament 

l'activitat femenina en dos sentits. Per una banda, des de la 



perspectiva de les dificultats propies per a trobar una feina 
o de la perdua directa del lloc de treball. Per altra banda, 
desde la perspectiva que la perdua del lloc de treball del 
cap de famí1ia amb la reducció dels ingressos familiars 
corresponent ha conduit mol tes dones a trebal1ar, encara que 
fos en condicions irregulars. 

En aquest sentit, dels resultats de l'Enquesta de 
Condicions de Vida y Trabajo de España 1985, es pot deduir 
que un dels efectes de la crisi va ser l' increment de la 
població ocupada en condicions irregular, i en especial les 
dones. Efectivament, aquesta enquesta constata: 

1er. Major índex d';rregularitat en les dones que en 
els homes. De cada tres dones ocupades una esta en 
situació irregular, mentre que aquesta relació és 
de 6 a 1 pels homes. Les dones són la meitat de la 
població ocupada en el mercat irregular. 

2on. Major índex d'irregularitat en els treballadors 
ocupats marginals que en els ocupats estrictes. 

3er. Major índex d'irregularitat en els treballadors a 
temps parcial i en el contractes temporals. 

4rt. Major índex d'irregularitat en els treballadors a 
domicili que en els que trebal1en fora de casa. 

5e. Salar; hora més ba;x pels treballadors irregulars. 

Pel que fa a les branques, professions i categories on 
les formes irregulars de treball són més freqüents la 
informació recollida adjudica els primers llocs a: 

L'agricultura, el ca19at, la confecció i la 
construcci6. 

Al serve; domest;c, "hosteleria i l'ensenyament. 
I dins dels assalariats, el servei domestic i els 

treballadors a serveis personals. 

Encara que no hi ha informació disponible per a un 
moment anterior a 1986 per afrontar un estudi de l'evolució 



temporal del fenomen, diversos estudis 10cals han constatat 
que el treball irregular ha viscut la seva expansió des de 
fina 1 s de 1 s anys setantes i que 1 a dona és espec i al ment 
demandada per feines que es desarrollen en condicions 
1aborals irregulars (Sanchis, 1984; Casals i Vidal Villa, 
1982; Jodar i lope, 1985; Sen ton , 1986; Sabaté ; al tres, 
1991; Ruesga, 1988; entre altres). 

5 ESPANYA EN EL CONTEXT EUROPEU. 

Per situar el fenomen de l'activitat económica en un 
context europeu més amp 1 i es con s i derara l' entorn més proper, 
és a dir, el de 1 'Europa Mediterrania en el darrer any del 
període en estudi, 1986. Per aquest any , 1986, EUROSTAT va 
rea1itzar una enquesta europea sobre les forces del treball, 
que permet disposar d'informació comparativa sobre 
l'activitat femenina en els 12 paisos europeus, i en alguns 
aspectes fins i tot a nivell de regions. 

En tots els paisos mediterranis, el comportament laboral 
dels homes és mo1t semblant, tant en el seu nivell global com 
en 'lur incidencia en les diferents edats. En canv1, entre la 
població femenina, la integració en el mercat de treba" 
varia molt de país a país, i també de regió a regió. Fran9a 
i Espanya constitueixen els maxims i els mínims de lestaxes 
globals d'activitat (46% i 27% respectivament per a la 
pob1ació major de 16 anys, segons dades de l'enquesta 

d'Eurostat). El nivell de l'activitat femenina a Portugal, 
amb una taxa global del 45 per cent, és molt proper .a Fran9a, 
mentre que Grecia; Italia ocupen espa;s intermedis entre 
Fran9a i Espanya, ja que les dones actives representen el 34 
i el 33 per cent de la població femenina de 16 anys i més, 
respectivament. 

Pel que fa al comportament per edats, es pot afirmar que 
la diferencia entre Fran9a ; Espanya , es fa més gran a 
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mesura que augmenta l'edat (Veure Grafic IV.4). A les edats 
adultes, a Fran9a un 75 per cent de les dones majors de 35 
anys es declaren actives, mentre que a Espanya només una de 
cada tres dones es dec 1 ara activa. A Fran9a 1 a corba de 
l'activitat femenina té una forma semblant a la masculina. 
Aixo vol dir que molt probablement les dones que s' integren 
de joves en el mercat de treba 11 opten per una carrera 
professional contínua, és a dir, el matrimoni o el naixement 
dels fills, molt sovint, no són motius per deixar la feina. 
Pe1 que fa a Espanya, ja s'ha v;st en l'apartat 2.1, que la 
corba d'activitat de les dones solteres és molt semblant a la 
de 1 s homes, en canv;, 1 es taxes d' act; v; tat de 1 es dones 
casades són molt més baixes a totes les edats. Ara bé, quin 
és el motiu principal de la gran distancia entre l'activitat 
femenina a Fran9a i a Espanya? 

Molt sovint s'ha argumentat que el n;vell de la 
fecunditat és la responsable de les ba;xes taxes d'activitat 
femenina, pero tal com s'ha discutit en el capítol I, la 
pressuposada relació inversa entre fecunditat i activitat no 
sembla ser definitiva, més aviat sembla que és la intervenció 
d' al tres factors de ti pus soci al i economi c el que pot 
expl i car mi 11 or les di ferenci es. En aquest senti t poden 
formular-se com a mínim quatre hipotesis: 1a) Que en un 
passat proxim, en els darrers 25 anys, la població masculina 
a Fran9a ha tingut menys problemes que a Espanya per a trobar 
una ocupació, 2a) Que bona part del treball domestic i en un 

sentit més ampli, una bona part de les tasques de reproducció 
no biologica, s'ha transferit al mercat amb anterioritat i en 

una proporció major que a Espanya, 3a) Que les dones compten 
amb més fac;litats que a Espanya per a compaginar l'activitat 

laboral amb l'activitat maternal: política familiar 
pronatalista i bona cobertura del servei públic d'escoles 
bressol, per exemple, i 4a) Que la dona casada treballadora 
compta amb un reco 1 zament soc i a' i ; nst i tuc; ona 1 des de fa 
temps. Vegem pero les diferencies estructural s entre la 
població activa femenina dels diferents pa1sos. 



anal itzar la freqüencia de 1 'activitat segons 1 'estat 

civil s'ha vi que a Espanya la taxa d' ivi de les 

solteres la la de les En canvi, a Grecia, 
Portuga 1 F 1 a di stanc i a entre ambdues taxes és poc 

important. A Fran~a, fins i tot, es dona la relaci6 inversa, 

a di r, l' activi laboral és més freqüent entre les dones 

que entre les solteres (Veure Grafic IV.S). 

L' i 1 'ocupac i ó i l' atur també reve 1 a trets 

di renciadors entre pai·sos. L'evoluci6 de l'atur segons 

" segueix la mateixa tendencia decreixent en tots els 

palsos: a mesura que avan~a "edat l'atur és menor. Aquest 

pot indicar que a tot arreu les condicions d'accés al 

mercat laboral molt dures per a les dones més joves, i 

que malgrat les dificultats, un segment molt important de les 

generacions joves no té interes en formar part de la 

població inactiva, que en el cas de les dones seria 

equivalent a ser "mestressa de casa". El que val la pena 

destacar en relació a l'atur és que els palsos s'ordenen de 

manera inversa a com ha feien en funció de la taxa global 

d'activitat. Es a dir, Espanya, que enregistra la taxa 

d'activitat femenina més baixa, té també la taxa d'atur més 

elevada. Per exemple, en el grup d'edat de 20 a 24 anys, la 

a d' atur de 1 es dones a Espanya dob 1 a 1 a taxa d' atur 

d'aque11 mateix grup d'edat de Fran~a. Aixo vol dir que als 

palsos on l' ivitat és més baixa la integració de les dones 

en el mercat de treball topa amb dificultats molt fortes i 

per tant resulta evident que el fet de trebal1ar o no per a 

les dones no és unicament una opció personal (Veure Grafic 

IV.e). 

distribució de la pOblació ocupada femenina entre les 

diferents branques d'activitat productiva permet detectar 

di rencies importants entre pa.i"sos (Veure Grafic IV.7) 

Franc;a i Espanya són els pa'isos més terciaris, entorn al 

vuítanta per cent de la poblaci6 femenina ocupada ho esta en 

aquest sector (comer~, hostelería, serveis economics i 
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admi ni strat i us i a 1 tres serve i s). A Portuga 1, una de c a 
tres treballadores ho és en el sector secundar;, i és el país 
que presenta una estructura de la població femenina ocupada 

amb el pes més gran en el sector industrial. A Grecia ; 

Italia, de fet, la importancia del sector industrial és for9a 

semblant. Fran9a i Espanya únicament tenen una quinta part de 

la seva poblaci6 femenina treballant a empreses industrials. 

Per altra banda, Italia és l'únic país on el percentatge de 

dones ocupades al' agr i cu 1 tura supera el 5 per cent, i 

juntament amb Grecia presenta 1 'estructura per branques 

d'activitat menys polaritzada. 

En estudiar la feminització de les diferents branques 

d' act iv i tat es constata rap i dament que 1 a segregaci 6 de 1 

mercat de trebal1 no és una exclusiva del mercat laboral 

espanyol sin6 que esta present en tots els paisos estudiats 

(Veure Grafic IV.S). l'ún;ca branca on la dona representa més 

del cinquanta per cent del total de treballadors ocupats és 

la d'altres serveis, perque és aquí on s'inclouen tots els 

serveis personals. la segona constatació és que Fran9a és el 

país on les dones estan millor representades en bona part de 

1 es branques d' act iv i tat, 1 a qua 1 cosa és certa mesura 

coherent ja que a excepci6 de Portugal, la taxa d'activitat 

for<;a més elevada que als pai'sos de l'Europa del Sud. 

Fran<;:a, en 

elevat en 

concret, presenta l' índex de feminitzaci6 més 

totes les branques que pertanyen al sector 

terciar,; en canvi, a l'agricultura hi té un índex inferior 

que Grecia, Italia i Portugal; i a la indústria Portugal és 

la que passa per davant de tots els palsos, fet que té una 

explicaci6 per les condícions histbriques en les quals es va 

donar 1 'accés de la dona al mercat de treball. 

A Portugal, l'alt nivell d'activitat femenina pot 

explicar-se per raons de tipus historie que tenen el seu 

origen en el període de les guerres colonials. Durant els 

anys seixantes les dones portugueses es van incorporar 

massivament al mercat de treball per ocupar els buits que 



hav;en deixat els homes que participaven directament en les 
guerres colonials. Un cop acabades les guerres no es va 
produir el replegament de les dones cap a casa prop; dels 
temps de post-guerra, sinó que es varen mantenir en els seu s 
110cs de treball. Més tard, a Portugal va ser el cre;xement 
de l'Admin;stració Pública, l'allargament de l'escolaritat i 
la socialització de molts segments de la reproducció social, 
e 1 que va provocar un augment en 1 a demanda de treba 11 
femení. 

En resum, l'analisi de l'act;vitat femenina d'Espanya en 
el context de 1 'Europa Mediterrania suggereix la importancia 
dels factors historics, socio-economics i culturals, per a 
explicar el diferent grau d'integració de la dona al mercat 
de treball. El procés de terciarització de l'economia coma a 
tot~ els paisos i el procés de daval1ada de la fecunditat que 
encara que a diferents temps, també han viscut tots els 
pai'sos mediterranis, no ha esborrat 1 'avantatge d'aquells 
paisos on, per raons culturals, la dona ha treballat 
habitualment fora de casa o on per raons socio-historiques hi 
ha hagut una gran demanda de ma d'obra femenina. 



CAPITOL V 
ANALISI LONGITUDINAL DE L'ACTIVITAT FEMENINA A ESPANYA 

1 L' ACTIVITAT DE LES GENERACIONS A PARTIR DE LA 
RECONSTRUCCI6 LONGITUDINAL DE LES DADES DEL MOMENT. 

A partir de les dades censals, fent el supOsit que les 
migracions exteriors i la mortalitat són nul. les, podem 
seguir les generacions femenines al 11arg del període 
estudiat, i veure com pot incidir el cicle familiar en 
l'activitat femenina, en particular, en les edats centrals 
de la maternitat on la compaginació de "activitat maternal 
i "activitat laboral és especialment difícil. 

Cal tenir present perO, que el comportament laboral de 
les dones és difícil d'aprehendre a partir de dades agregades 
d'estocks de dones actives, per la alta freqüemcia dels 
canvis de l'activitat a la inactivitat i viceversa, la qual 
cosa implica que, tot i seguint la historia d'una mateixa 
generaci6, ens podem trobar que no totes les dones que s6n 
actives en el moment t+1 comprenen totes les don~s de la 
mateixa generaci6 que eren actives en un moment anterior t. 
Les interrupcions repetides, les continues entrades ; 
sortides, tal com he discutit en el capitol t, s6n el que ens 
impedeixen tractar l'activitat femenina com a fet no 
renovable. 

La reconstrucció de les taxes d'activitat de les 
generacions, a partir de les taxes d'activitat per edat dels 
quatre moments estudi ats, presentada en 1 a grafi ca V. 1 permet 
intuir o deduir els canvis generacionals que s'estan produint 
en el comportament laboral de les dones durant l'etapa del 
cicle vital en la qual l'activitat maternal és més intensa. 

La representaci6 de les corbes d'activitat masculines 
per generacions permet contrastar la importancia del canv; 
generacional pel que fa a l'activitat femenina. La grafica 
per generacions dels homes té una gran semblan9a amb la 
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grafica per moments (veure grafica V.1). Ambdues corbes 
indiquen que entre els 25 i els 50 anys, practicament el 95 
% dels homes de totes les generacions es mantenen actius. 

De les corbes d'activitat masculines per generacions, el 
que més crida 1 'atenció és que la generació més jove, nascuda 
entre 1956 i 1960, ha tingut una incorporació a l'activitat 
bastant més lenta o més tardana que l'anterior per 
l'al1argament dels estudis, ja que la proporció d'act;us cap 
els 20 anys és bastant més baixa. Pero al complir els 25 
anys, o millor dit entre els 25 i 30 anys, el seu nivell 
d'activitat s'equipara amb el nivel1 d'activitat de les dues 
generacions anteriors a la mateixa edat. 

En el grafic de les dones, s'observa que l'al1argament 
dels estudis no té efectes gaire importants en la reducc;ó de 
l'activitat en el grup d'edats més joves, de 16 a 19 anys. 
Les corbes d'activitat femeninas per generacions mostren que 
en els darrers vint anys s'han produit canvis mo1t notables 
en la v;nculac;ó de la dona amb l'activitat laboral. Malgrat 
que no he pogut reconstruir la historia completa de cada 
generació, no sembla massa arriscat fer les constatacions 
segOents: 

1a. L'activitat de les generacions femenines nascudas abans 
de 1950, s'acob1a a la forma bimodal segons la qual 
l'activitat és més alta abans del casament; baixa durant 
els anys centrals de la maternitat, perqu~ se suposa que 
la dona no necessita treballa~ o que la pres~nc;a de 
infants a la llar fa que el treball domestic i de cura 
augmenti; ; a partir de1s 30 anys, el pendent de 1a 
corba es fa positiu indicant que es produeixen 
incorporacions a la vida laboral activa o bé 
reintegracions, motivada per una necessitat d'ingressos 
familiars addicionals . 

. Aquest patró és clarament visible en les corbes de les 



generacions nascudes entre 1930 i 1950. 

2a. En la generació nascuda entre 1950 i 1955 gairebé no hi 
ha diferencia entre l'activitat als 20-24 anys; la taxa 
del grup següent. Aix6 podria ser un indicador que pot 
haver disminu;"t la freqüencia de 1 'alternan<;:a entre 
l'activitat i la inactivitat, i que les dones d'aquesta 
generació marquen una tendencia a continuar en la 
població activa i a treballar durant més anys que les 
generacions anteriors, tot i que en aquestes edats (25-
29) l'estat civil més comú és el de casada; que moltes 
dones ja han tingut el seu primer fill. 

3a. La generació nascuda entre 1955 i 1960, la més jove de 
totes 1 es generac i ons que es poden anal i tzar amb , a 
informació disponible, confirma la tendencia indicada 
per la generació anterior i ,'accentua. Als 20-24 anys, 
un 50% de les dones d'aquesta generació nascuda durant 
la segona meitat dels anys cinquantes formaven part de 
la població activa, i en el grup d'edat següent, quan el 
setanta per cent d' aquestes dones, segons dades de 
1 'Enquesta de Fecunditat ja s'havien casat, la taxa 

d'activitat continuava essent la mateixa. De manera que 
entre els 20 i els 30 anys, les sortides de 1 'activitat 
laboral, que s'hagin pogut produir, s'haurien compensat 
amb noves entrades. Per tant, es pot dir que la 

generació anterior és la generació de la transició del 
patró de 1 'activitat i la darrera és la del canvi. 
Caldra veure, quan tinguem els resultats del cens que 

s'acaba de fer, com ha evolucionat aquesta tendencia. De 
tota manera les estimacions disponibles per a principis 
dels noranta, provinents de 1 'Encuesta de Población 

Activa, permeten confirmar un refor<;:ament de la voluntat 

de les generacions nascudes durant la segona meitat dels 

anys cinquanta, de mantenir-se en el mercat de treball, 
fins i tot d'augmentar la seva presencia després de 
complir els 30 anys. 



El soc;oleg Gil Calvo (1989) coincideix amb els meus 
resultats sobre la participació laboral de la dona i la 
natalitat. Aquest autor, de l'analisi les taxes femenines 
d'activitat economica, procedents de la serie historica de 
1 'Encuesta de Población Activa, homogene;'tzada per Isabel 
Agüero i Carmen de Miguel, conclou: 

"Podra advertirse que todas las cohortes tradicionales 
exhiben la pauta retirada-reingreso de la actividad por 
matrimonio, maternidad y crianza. En efecto, 
paralelamente a los varones de su edat, su tasa asciende 
en las fases iniciales hasta un maximo situado en el 
grupo de veinte a veinticuatro años, para desde allí 
descender conforme se producen las bodas y los 
nacimientos. El fondo de la "V" del valle de retirada
reingreso por crianza puede situarse en el grupo de 
treinta a treinta y cuatro años de edad, como sucede con 
las cohortes més primitivas y prolíficas, o en el 
veinticinco a veintinueve años de edad, como sucede con 
las más recientes y controladoras de su natalidad. A 
partirede ahí, conforme el hijo menor alcanza la edad de 
escolaridad obligatoria, se produce un modesto reingreso 
en la actividad económica. 
Pero esta pauta tradicional es rota por la cohorte de 
mujeres nacidas entre 1957 y 1961, primeras en no hacer 
aparente la retirada por crianza (lo que podría indicar 
una discontinuidad histórica). Al pasar del grupo de los 
veinte a veinticuatro años hasta el de los veinticinco 
a veintinueve años de edad, lejos de reducir su tasa de 
actividad (como hasta entonces hanían hecho todas las 
cohortes predecesoras), por el contrari o 1 a ; ncrementan 1 

pasando a dibujar una trayectoria de actividad 
comparable a la masculina." (Gil Calvo, 1989, pag.149) 

A continuació, el mateix autor, discuteix la fiabilitat 
del concepte d'activitat económica, quant que es basa en la 
autopercepció subjectiva de 1 'entrevistat, i per tal de 
confirmar els resultats anteriors, recorre a un indicador més 
fiable, estimat pel també socióleg Luís Garrido Medina, en la 
seva tes; doctoral: la taxa absoluta d'ocupació, que es 
diferencia de la taxa class;ca d'ocupació, en que és mesurada 
sobre la base poblacional. Els nous resultats no s'allunyen 
gens dels que he transcrit més amunt. 



La tes; doctoral de Luís Garrido (1988) proporciona 
constatacions addicionals, referides a 1 'evoluci6 de les 
taxes de mestresses de casa, que il.lustren de manera més 
completa el canvi generacional 'en quan a l'~ctitud de les 
dones envers al treball extradomestic: la tendencia cre;xent 
de l'activitat laboral de les generacions es correspon amb 
una tendencia decreixent de les mestresses de casa. 

2 NUPCIAlITAT, FECUNDITAT 1 ACTIVITAT. RESUlTATS DE 

L'EXPlOTACIÓ DE l'ENQUESTA DE FECUNDITAT 

L'enquesta de fecunditat de 1985 tal com s'ha explicat 
en el capitol 11, va dedicar la secci6 sis a la invest;gaci6 
de la historia ocupacional de les dones. La informaci6 
recollida en aquell apartat, tot ; presentar serioses 
1 imitacions per a 1 'estudi complet de la relaci6 entre 
l'activitat economica i la constituci6 familiar (a causa de 
la imprecissi6 en el calendari dels esdeveniments que 
;mpedeix coneixer la durada de cada estat o cond;ció 
d'activitat), és susceptible d'una explotació molt més rica 
que la oferta pel propi INE. 1 

Amb la informació de l'enquesta de fecunditat, extreta 
directament de cinta gravada de les dades individuals, és 
possible matisar les tendencies de canv; generacional 
dibuixades en l'apartat anterior. L'avantatge de diposar de 
dades individuals permet aprofundir en la relació entre 
l'activitat i la fecunditat, a partir de l'analisi de les 
característiques socio-demografiques de les dones d'una 
mateixa generació que han seguit itinerar;s laborals 

Les taules publ icades per l' INE d' aquesta part de 
l'enquesta de fecunditat es limiten al nombre total de dones que 
han treballat en cada una de les fases del cicle vital, segons 
diferents caracteristiques sociodemogrlfiques, per tant el 
problema plantejat m~s amunt, en relació a les succesives 
entrades i sortides es manté i continuem sense saber, per 
exemple, quantes de les dones que treballen en la segona fase ja 
han treballat en la primera i quantes són noves incorporacions. 
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diferents ; esbrinar si l'activitat laboral continuada 
implica un comportament reproductiu diferent o bé si 
únicament comporta alteracions en el calendar; dels 
naixements i no pas en la intensitat de la fecunditat. 

2.1 Les trajectories laborals i familiars 

Malgrat les limitacions pe1 que fa al desconeixement de 
la durada de cada període d'activitat, crec que e1s resultats 
obtinguts par aquest procediment s6n molt ínteresants, ja que 
permeten identificar quins s6n els ;ntinerar;s principals i 

quins s6n minoritaris per a cada generaci6, la qual cosa és 
un indicador dels canvis recents en la situac;6 de la dona en 
l'ámbit familiar; en l'ambit laboral, i de com les diferents 
generacions han anat enfrontant el problema de compaginar el 
treball reproductiu amb el treball extradomestic. Vegem 
quines s6n les xifres i les conclusions que es poden treure 
(veure quadre V.1) 

En el quadre V.1 es reprodue;x la distribuci6 de les 
dones de la mostra que pertanyen al col.1ectiu estudiat, és 
a dir, de totes les dones casades o unides que han tingut 
fills, per itineraris i per grups quinquenals de generac;ons. 
la darrera fi la del quadre V.1 correspon al conjunt de 
generacions estudiades que abarca des de 1935 a 1967 2. 

En l'analisi dels resu1tats em referiré pric;palment al 
cornportament de la generaci6 nascud~ en la ;mmediata post-

2 La data de refer~ncia de l'enquesta és el 30 de juny de 
1985 i les dones entrevistades teníen entre 18 i 49 anys 
complerts, par tant havien nascut entre 1'1 de juliol del 1935 
i el 30 de juny del 1967. En la pr~ctica es varen entrevistar 
algunes dones que tenien l'edat requerida pero que havien nas cut 
uns mesos abans o desprás de les dates esmentades. En aquest 
estudi no han estat tingudes en compte. D'aquesta manera totes 
les generacions de la recerca s6n quinquenals a exeepci6 de la 
més jove (1/7/1965 a 31/6/1967) que nomás agrupa dues generacions 
anuals (consultat grifie III.l: Diagrama de Lexis). 
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QUADRE V.1 DlSTRIBUCIO DE LES DONES CASADES O UNIDES AMB FILLS PER ITINERARI 

LABORAL-FAMILIAR I GENERACIONS. GENERACIONS DE 1t35-3i A 1i6S-67. 

(Reletlus) 

ITINERARIS lABORAL-FAMILlARS 

GENERACIO GRUPS D' EDAT 1 2 3 4 5 

7/65 - 6/67 18-19 21,05 0,00 0,00 15,79 5,26 
7/60 - 6/65 20·24 22,39 6,18 3,09 25,87 0,77 
7/55 - 6/60 25-29 39,42 7,94 4,76 24,47 1,06 
7/50 - 6/55 30-34 34,07 6,54 6,64 31,86 1,54 
7/45 - 6/50 35-39 28,62 3,98 7,42 32,60 1,77 
7/40 - 6/45 40-44 23,80 3,65 7,58 31,77 1,82 
7/35 - 6/40 45-49 25,52 2,71 7,81 27,40 2,19 
7/35 - 6/67 18-49 29,40 4,86 6,74 29,75 1,67 

GENERACIO GRUPS D' EDAT 6 7 8 TOTAL 

7/65 - 6/67 18-19 0,00 0,00 57,89 100 
7/60 - 6/65 20-24 0,77 6,56 34,36 100 
7/55 - 6/60 25·29 0,66 2,25 19,44 100 
7/50 - 6/55 30-34 0,00 2,02 17,32 100 
7/45 - 6/50 35·39 0,09 2,47 23,06 100 
7/40 • 6/45 40·44 0,00 3,55 27,83 100 
7/35 · 6/40 45·49 0,21 4,58 29,58 100 
7/35 · 6/67 18-49 0,19 3,15 24,24 100 

Font: Taula XV.1 de l'Annex. 



guerra (generaci6 1940-45) i al comportament de la generaci6 

que va néixer just abans d'iniciar-se la recuperaci6 i 

explosi6 de la natalitat dels anys seixanta, concretament 

entre 1955 i 1960. El temps que separa el naixement d'ambdues 

generacions, 15 anys, és sufic;ent per avaluar les mutac;ons 

produiodes en la situaci6 social i familiar de la dona a 

Espanya, iniciades a finals dels se;xanta, i potenciades pels 

mov i ments femi ni stes de 1 s setanta, moment en e 1 qua 1 1 es 

dones de la generaci6 més jove (1955-60) estaven en edat de 

comenc;ar a treba 11 ar i av; at de casar-se i de formar una 

famíl ia 3. Per altra banda, excloure de l' anal isi a les 

generacions que tenien menys de 25 anys en el moment de 

l'enquesta perque la majoria de les dones eren solteres en 

aquest momento 

2.1.1 Itineraris principals i secundaris 

Tant si es pren el conjunt de les generacions estudiades 

(1935 a 1967), com si es mira les dues generacions 

seleccionades (1940-45 i 1955-60), s'adverteix que els 

itineraris majoritaris s6n el 1'1 (activitat en les tres 

etapes del cicle vital), el 4 (activitat només abans del 

casori) i el 8 (sense activ;tat en les tres etapes), pero 

l'ordre d';mportancia és diferent en cada cas. 

Pel conjunt de les generac;ons, es constata que prop 

d' un 30% de 1 es dones (s6n 1.549 dones, que representen 

exactament el 29,75% del col.lectiu), han estat atribuides a 

l'itinerar; 4, perque varen treballar de solteres, van 

deixar-ho de fer en casar-se i més tard no hi han tornat. 

3 Cal tenir present que per a la generació més jove, els 
resultats obtinguts no poden ser extrapolats al conjunt de la 
generació, ja que el fragment del cicle familiar és excessivament 
curt i correspon a una etapa primerenca en la qual hi ha certs 
comportaments que per a aquesta generac ió encara estan per 
definir; fer-ho significaria introduir un fort biaix. 



L' itinerar; 1, indicatiu d'una activitat "continuada" 4 
agrupa al 29,4% de les dones (1.531 dones), per tant esta a 
poca distancia de l'anterior. Finalment, 1 'itinerari 8, és el 
tercer en importancia, representa una quarta part del 
col.lectiu estudiat (1.262 dones) i d'alguna manera és 
l'oposat a l'anterior, ja que reuneix les dones que van 
dec 1 arar que no hay i en treba 11 at ma i, i que per tant es 
consideraven de professió mestresses de casa per tota la 
vida. El complementari a 100 de l'itinerari 8, ens dóna una 
mesura de la intensitat de l'activitat laboral femenina, és 
a dir, ens indica el percentatge de dones que han trebal1at 
en algun moment de la seva vida; per tant, és també igual al 
sumatori dels itineraris de l' 1 al 7; pel conjunt de les 
generacions estudiades, la intensitat de 1 'activitat femenina 
és del 75,76%, ja que en l'itinerari 8 s'hi apleguen una 
quarta part de les dones. 

En analitzar l'evolució per generacions, entre 1955 i 
1960, es constata un augment en la intensitat de l'activitat, 
es a dir, una perdua del pes de les mestresses de casa dins 
del conjunt (itinerari 8); en canvi, entre les generacions 
mes joves, que en el moment de l'enquesta encara no havien 
complert els 25 anys, la intensitat és més feble. La menor 
integració laboral de les dones més joves s'explica per les 
taxes d'escolarització més que no pas per un retorn al model 
tradicional; aquest model d'activitat laboral exclusivament 
abans del matrimoni (itinerari 4), presenta una tendencia a 
la baixa, mentre que l'activitat en les tres etapes del cicle 
familiar és més important com més joves son les generacions 
( a excepció de les nascudes despres de 1960). 

Els cinc itineraris restants són minoritar;s ates que en 
conjunt agrupen al 17%. Dins d'aquests itineraris cal 
distingir entre els itineraris que ;nclouen una activitat 
laboral aban s del matrimoni (itineraris 2 i 3) i els que 

4 Estrictu sensu no es pot parlar d'activitat continuada 
sinó d'activitat en les tres etapes estudiades. 



agrupen dones que no van tenir cap experiencia laboral abans 
de casar-se (itineraris 5, 6 i 7). 

Díns del primer grup (itineraris 2 ; 3), que representa 
el 12% de les dones del col.lectiu, l'itinerari 2 que indica 
treba11 en la primera i segona etapa pero no en la tercera, 
és a dir, no després de tenir el primer fill, agrupa prop del 
5% de les dones del conjunt de les generacions estudiades, 
pero hi ha diferencies entre generacions: les més joves tenen 
percentatges més elevats. L'itinerari 3, que indica activitat 
abans del matrimoni i després del naixement del primer fill 
pero no durant l' interval protogenes;c, que pel conjunt 
agrupa ga i rebé al 7% mostra una tendenc; a de canvi a 1 a 
inversa, quan més joves s6n les dones menys pes té aquest 
itinerario Cal tenir present que estem treballant amb 
histories de vida de diferent durada, ; que les més joves que 
en el moment de l'enquesta eren part del itinerari 4 
(act;v;tat laboral només abans del matrimoni) en un futur 
podríen traslladar-se a l'itinerari 3, en el cas que 
tornessin a reintegrar-se al mercat laboral. 

Dins del segon grup d'itineraris (itineraris 5,6 i 7), 
que reune i xen a dones sense exper i enc; a 1 abora 1 abans de 1 
matrimoni, hi ten;m 3 itinerar;s encara més m;noritaris (en 
total només representen el 5% de les dones del col.1ectiu). 
L'itinerari 6, només representa al 0,19% de les dones, és per 
tant del tot descartab1e. Aixo vol dir que és molt estrany 
treba11ar només entre el matr;moni i el naixement del primer 
fin. l'itinerari 5 agrupa el 1,67% del co1.lectiu 

cons i derat. S6n dones que han treba 11 at en 1 a segona i 

tercera etapa pero no abans del matr;mon;. L'itinerari 7, que 

indica activitat laboral després del naixement del primer 
fil1 té un pes relatiu una mica més important,doncs agrupa el 
3,15% de dones casades o unides amb fills del conjunt de les 
generac;ons estudiades, pero segueix essent minoritario 

En resum, la major;a de les dones estan representades 



pel model tradicional, segons el qual la feina és abandonada 
en el moment del matrimoni i 1 'activitat en certa manera 
continuada; en canvi la figura de la mestressa de casa pewr 
a tota la vida no ha estat mai la més representada. 

2.1.2 El canvi generacional 

Pel que fa a les dones nascudes en la immediata 
posguerra, 1 'experiencia més comuna esta representada per 
l'itinerari 4 : una tercera part de les dones d'aquesta 
generació (exactament un 33%) van treballar f;ns que es van 
casar i després deixaren la feina per a no tornar a 
treballar. En segon lloc, apareixen les mestresses de casa 
(i ti nerari 8) agrupant un 28 % de 1 es dones d' aquesta 
generació (la ;ntensitat de l'activitat és doncs del 72%, una 
mica inferior a la mitjana), mentre que l'itinerari 1, que 
i nd i ca que s' ha treba 11 at en cada una de 1 es tres etapes 
inicials del cicle familiar, esta menys representat que en el 
conjunt de les generacions, ja que només hi loca1itzem un 23% 
de les dones del col.lectiu estudiat que van néixer entre 
1940 i 1945. 

Les generacions nascudes entre 1955 i 1959, que es van 

fer grans e 1 s anys setanta, presenten un panorama for<;a 
diferent: 4 de cada 10 dones d'aquestes generacions que han 
v;scut l'experiencia de casar-se o unir-se i de tenir un 
fill, han treballat abans del casori, s'han casat i han 
continuat treballant, i després de tenir el seu primer fill 

també han estat vinculades a l'activitat laboral. Aquesta és 
la trajectoria representada per l'itinerari 1, i els 

resultats són significativament diferents als de la generació 

nascuda en la immediata posguerra, per a la qual només 
representa a 2 de cada 10 dones. Per altra banda, l'itinerari 
4, que era el més freqüent per a les generacions nascudes 
entre 1940 ; 1945 agrupa a un 25% de les dones.Per tant, una 



quarta part de les dones del col.lectiu de les generacions 
nascudes durant la segona meitat dels cinquenta, han 
treballat de solteres només i, de moment, no han tornat a 
fer-ho a les altres etapes del cicle familiar. Cal tenir 
present que aquestes dones tenien entre 25 i 30 anys en el 
moment en que les varen entrevistar (1986), mentre que la 
generació de la postguerra ja havia complert el seu 40e. 
an;versar;; és a dir, que les dones de la generac;ó que van 
néixer entre 1955 i 1960, abans de complir els 40 anys encara 
poden reemprendre l' act i vi tat 1 abora 1, amb 1 a qua 1 cosa 
suposaria una reducció encara més gran de pes relatiu del 
model tradicional, ja que en un futur algunes d'aquestes 
dones podríen passar a formar part de l'itinerari 3 
(actívitat abans del matrimoni i despres del 1er.fill, pero 
no en el interval protogenesic) el qual esta for<;:a sub
representat en aquesta generació en comparac;ó amb la més 
gran. 

Per últim, en tercer 110c, trobem l'itinerari 8, que 
representa una quinta part de les dones d'aquestes 
gener~9ions (1955-60), que en aquesta etapa de la seva vida 
no han" real itzat cap treball extradomestic. En conseqüenc;a 
1 a i ntens i tat de l' act; v i tat 1 abora 1 d' aquesta generac; ó, 
i gua 1 al 80,5% de 1 es dones, és 8 punts més alta que 1 a 
intensitat de la generació nascuda en la immediata 
postguerra. I molt probablement, si tornessim a entrevistar 
les dones de la generació de la segona meitat dels cinquanta 
a finals de seg1e, a l'any 2.000, moment en el qual hauran 
complert els quaranta anys, és a dir, quan tingu;n entre 40 
i 45 anys, edat que tenia la generació de la postguerra quan 
es va fer l' Enquesta de Fecunditat, encara trobaríem més 
diferencies inter-generacionals. 

Quan varen entrevistar les més joves tot just teníen 
entre 25 ; 30 anys, per tant encara no havien sortit del punt 
d'inflexió que caracteritza la forma bimodal de l'activitat 
femenina. Recordem que la pregunta sobre l'activitat després 
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del naixement del primer fill no precisa en quin moment 
s'inicia de nou l'activitat. 

D' aquí a uns anys, totes les dones joves que van 
declarar no haver treballat en la tercera etapa, encara pOden 
fer-ho en un futuro Fent una mica de prospectiva, amb 
suposits extrems, com per exemple, que totes les que havien 
treballat abans (itineraris 2, 4 i 6) es reintegressin al 
mercat del treball abans de l'any 2.000, i que les que no ho 

havien fet mai (itinerari 8) s'hi ;ntegressin també en 
aquests anys, els itineraris parells, 2, 4, 6 i 8,no hi 

quedaria cap dona i la intensitat de l'activitat laboral de 
la generació nascuda entre 1955 i 1960 seria del 100 per 

cent. Els itineraris senars tindríem la següent distribució: 
47,34% el perfil 1 (activitat continuada); 29,23% el perfil 

3 (activitat en la primera i tercera etapa del cicle 
familiar, no durant el cicle protogenésic); 1,7% el perfil 5 
(activitat només en l' interval protogenésic); i 21,7% al 
perfil 7 (activitat només després del naixement del primer 
fill). 

De tota manera, les trajectories que en un futur puguin 
esdevindre majoritaries per a la generació 1955-60, no 
depenen unicament del que fac;n les dones que varen contestar 
"No" a la pregunta" Va treballar després del ne;xement del 

seu fill ?". l'evolució futura depen molt més del camí que 

segueixin totes les a1tres dones d'aquesta generació que en 
el moment de l'enquesta no formaven part del col.lectiu de 
les dones casades o unides establement que havien tingut como 

mínim un fill. Cal tenir present que estem estudiant el 
comportament laboral i familiar de la generació 1950-55, a 

partir de una mostra molt eSbiaixada, ja que en el moment de 
l'enquesta només un 54,83% de les dones d'aquesta generació 

s'havien casat i havien tingut almenys un fill 5. En canvi, 

5 De les altres dones d'aquesta mateixa generaci6, un 13,98% 
estaven casades pero no tenien fills; 0,58% tenien fills pero no 
tenien una uni6 estable i el 30,62% eren dones solteres sense 



quan parlem de la generació de la posguerra (1940-45), estem 
parlant del 89,71% de les dones d'aquesta generació que foren 
entrevistades. 

De tota manera, la generació de nascudes entre 1950-55, 
de les quals el 82% a 1985 ja formaven part del col. lectiu de 
casades o unides amb fills, mostra la mateixa tendencia que 
la inmediatament posterior (1955-60), amb una intensitat 
9lobal molt elevada (80,5% de les dones han treballat alguna 
vegada) i amb un pes important de la trajectoria laboral 
continuada (34,07% de les dones a l'itinerari 1). 

Per tant, si és cert que la generació 1950-55 és la 

generació de la transició i la generació 1955-60 és la del 
canvi, cal esperar encara modificac;ons més grans de les 
trajector;es futures d'aquesta generació que, probablement, 
marcaran uná major integració laboral en totes les etapes del 

cicle familiar. 

Ara bé, fins i tot sense necessitat de fer supos;ts 
extrems eel col.lectiu de dones de la generació nascuda des 
de 1950 a 1955 que l'any 1986 ja hav;en v;scut l'experiencia 
d' haver-se casat i haver ti ngut al menys un f i 11, al' any 

2.000 els itineraris laboral-fam;liars per al conjunt de la 
generació 1950-55 pOden haver canviat bastant. 
Les a 1 tres dones d' aquesta generaci ó que l' any 1986 no 

s'havien casat o unit cap vegada i no hav;en t;ngut fills, és 
probable que ho fac;n en una etapa posterior. En aquest 

sentit, el camí que decideixin prendre pot fer variar for9a 

la distribució d'aquesta generació per itineraris al final de 
l'etapa reproductiva. 

Per concloure, val la pena destacar els se9üents punts: 
En primer lloc, el model de mestressa de casa per a tota la 

unió estable i sense fills. 



vida mai no ha estat el més generalitzat. Segons les 
estimacions presentades en el Quadre V.l, la intensitat de 
l'activitat, pel conjunt de les generacions estudiades seria 
del 75 per cent (complement al itinerari 8). Es a dir, de 
cada 10 dones que ten;en entre 18 i 49 anys el més de juny de 
1985, 7,5 han viscut l'experiencia de trebal1ar amb 
remuneració o sense, almenys una tercera part de la jornada 
norma 1, alguna vegada a 1 a seva vi da (ta 1 com resa a 1 a 
pregunta 601 del qüestionari que obre la secció 6 de 
l'enquesta, veure Annex). La tendencia pero, pel que fa a la 
intensitat laboral és creixent, com més joves són les 
generacions estudiades més elevada és la intensitat assolida 
; menys freqüent la figura de mestressa de casa. 

En segon lloc, dels resultats obtinguts es pot deduir 
que les dones que no han treballat abans del matrimoni tenen 
poques probabilitats de fer-ho després. Unicament un 5% de 
les dones entrevistades que s'han casat o unit alguna vegada 
i que han tingut fills, s'havien trobat en aquesta situació 
(el 5% és el resultat de sumar les freqüencies dels 
itineraris 5, 6 i 7). 

En tercer lloc, l'efecte inhibidor de l'activitat 
laboral en la dona a causa del matrimoni sembla ser molt 
fort; per tant,sembla clar que per, a certes generac;ons, el 
matrimoni ha estat una sortida professional estable. Sortida 
que cada vegada esta menys prodigada tal com reflexa 
1 'evolució marcadament decreixent de l'itinerar; 4 (activitat 
només abans del casori) per generacions. Les generacions més 
joves estan ajornant la sortida laboral per a estadis 

posteriors del cicle de la vida familiar. 

Malauradament, tal com esta dissenyada l'Enquesta de 
Fecunditat, no podem dir massa cosa sobre l'efecte precis del 

na;xement dels fills, pero és ben clar que 1 'efecte inhibidor 
del matrimoni en l' activitat femenina és cada vegada més 
feble. 



En quart lloc, la propensió a abandonar la feina o a 
deixar de formar part de la població activa, entre les dones 
que han treballat de solteres, amb motiu del matrimoni o del 
naixement dels fills, és més petita en la generació més jove 
(1955-60) que en la generació nascuda a la posguerra. Per les 
primeres és d'un 48,5% mentre que per les segones és d'un 
64,36% 5. Les dones nascudes en 1 a segona me; tat de 1 anys 
cinquanta, durant el període de formació de la familia, han 
desenvolupat una carrera laboral "continua", amb una 
freqüencia molt més elevada que les que nasqueren 5, 10 o 15 
anys abans. Per altra banda, la probabilitat de no tornar a 
treballar després del naixement del primer fill, si bé es una 
mica més elevada en la generació de 1955-60 que en la de la 
posguerra, perqué són mol tes més les dones que segueixen 
treballant de casades, no arriba a ser tan alta com per a 
compensar les sortides d'activitat que han deixat de produir
se en el moment del matrimoni, en relació a la generac;ó de 
la posguerra. 

Es conf i rma, doncs, 1 a gene rac i ó de 1 c; nquanta-c i nc 
cinquanta-nou, com a la generac;ó del canvi. Val a dir que 
aquesta generació s' ha pogut benefi ci ar de l' exi stenc; a 
d'aven<;:os tecn;cs que han redu,t el temps necessari pe' 
treball domest;c, de més facilitats per accedir a la formac;ó 
universitaria i de certa expansió del terciari i en especial 
de 1 s cossos admi ni strat; us de 1 sector púb 1 icen l' etapa 
democratica amb el conseqüent increment de la demanda de ma 
d'obra femenina. PerO, tant o més important ha estat el canvi 
de mentalitat en relació al que s'espera que una dona fac; en 
la nostra societat. 

6 Aquests percetatges són el resultat de dividir el nombre 
de dones deIs itineraris 2+3+4, entre les dones deIs itineraris 
1+2+3+4 



2.2 El nivell d' instrucci6. la condici6 socioeconomica i 
l'habitat com a variables intermedies. 

Per analitzar la influencia del nivell educatiu en el 
comportament laboral de les dones de les diferents 
generacions, s'ha elaborat el Quadre V.2, on es presenta la 
distribució del conjunt de les generacions (1935.67) per 
itinerar;s segons el nivell d'instrucci6 de la dona; el 
marit; aixi com la distribució corresponent a les dues 
generacions seleccionades (1940-45 i 1955-60). 

Pel conjunt de les generacions estudiades (1935-67), es 
constata: a) l'existencia d'una relació negativa entre la 
intensitat de l'activitat laboral i el nivell educatiu; i b) 
1 'existencia de formes diferents de combinar 1 'activitat 
laboral amb la constitució familiar. Pel que fa a la 
intensitat,'es constata que la frequencia de les dones que no 
han treballat en cap moment de la seva vida (perfil 8), 
disminueix a mesura que augmenta el nivell educatiu: 75 dones 
de cada 100 dones sense estudis o amb estudis primaris, han. 
treballat alguna vegada, mentre que per les que tenen estudis 
superiors, de cada 100 dones 85 han treballat en algun moment 
de la seva vida. 

Pel que fa a la relació entre activitat laboral i vida 
familiar, es poden fer les constatacions següents: 

1ra.- Com més elevat és el nivell d'estudis més 
probable és que treball; en totes les etapes del cicle 
famil i ar (It; nerar; 1), a excepci ó del grup de dones 
analfabetes que presenten un trencament d'aquesta 
tendencia. Efectivament, 6 de cada 10 dones amb estudis 
superiors han treballat en les tres etapes del cicle 
familiar, mentre que per a les que tenen estudis 
primaris en el perfil 1, només s'hi troben 2 6 3 de 
dones de cada 10 dones. 

2na.- El patró tradicional d'activ;tat laboral, només 
abans del matrimoni, es més frequent com més baix es el 


