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1. Introducción 

La sociedad actual redefine las relaciones sociales: la relación con el mercado de 

trabajo, el consumo, con las instituciones, y, entre las relaciones de género. Algunos 

autores hablan de modernidad líquida, posmodernidad, entre otros términos, para 

referirse a las sociedades actuales y al sistema de relaciones que la caracteriza.  

En términos posmodernos parece que, la propia vida y cómo la vivimos se reduzca a 

nuestras propias acciones, responsabilizando a los individuos de sus “destinos”, 

negando cualquier condición material ajena a la propia voluntad. 

Existe más bien una variedad de “juegos de sillas” en los que dichas sillas tienen 

diversos tamaños y estilos, cuya cantidad y ubicación varían, obligando a 

hombres y mujeres a estar en permanente movimiento sin prometerles 

“completud” alguna, ni el descanso o la satisfacción de “haber llegado”, de 

haber alcanzado la meta final donde uno pueda deponer las armas, relajarse y 

dejar de preocuparse. (…) la individualización es un destino, no una elección. 

(Bauman, 2000, p.39) 

A este planteamiento, le falta cuestionarse el cómo se accede a esas sillas. No partimos 

todas de la misma base, ni con las mismas condiciones: ni físicas, ni psíquicas, ni 

cognitivas, ni materiales. La segunda modernidad es más compleja de cómo parece ser 

presentada por los autores posmodernos. ¿En qué medida podemos ser autosuficientes 

individualmente?, ¿Qué factores condicionan esta competición?  

El personaje central de nuestro tiempo es el ser humano capaz de escoger, 

decidir y crear, que aspira a ser autor de su propia vida, creador de una identidad 

individual.  (…) Los individuos se trasforman en actores, constructores, 

malabaristas, directores de sus propias biografías e identidades, pero también de 

sus vínculos y redes sociales. (…) La diferencia crucial es que las directrices 

actuales obligan a la gente a organizar y llenar de contenido sus biografías. 

(Beck, 2001, p.234) 

Los autores posmodernos comparten la idea que los individuos deben asumir riesgos y 

derrotas igual que sus logros. En estas sociedades lo privado pasaría a formar parte de la 

voluntad y el deseo personal, sin que interfiera la opinión pública. Por otro lado, usan el 

término privado para referirse a lo financiero-empresarial, resultado del proceso de 
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mercantilización y privatización de los servicios públicos. Las relaciones se presentan 

cómo una inversión económica. Parecen sociedades dónde los vínculos entre los 

ciudadanos hayan dejado de funcionar para dejar paso al sistema económico y 

productivo cómo centralidad de la vida. Esta aparente libertad, dejaría una única opción: 

arriesgarse o no, tener éxito o ser un paria social. Pero, ¿Qué pasa con la esfera 

privada?, ¿Qué pasa con todo aquello que no es contemplado ni reconocido cómo 

productivo?, ¿Cómo podemos entender estas sociedades, aparentemente 

autosuficientes, cuando ponen en el centro de la vida el consumo y la producción?, 

¿Nos existen las desigualdades?, ¿Acaso lo personal no es político? 

El interés por esta cuestión surge por la actualidad del tema. La posmodernidad 

es una herramienta para describir las sociedades, pero ¿Cómo nos situamos las que 

estamos sujetas al género, la etnia, o la clase social?, ¿Somos ciudadanos/as 

autosuficientes? El objetivo es conocer el discurso posmoderno para determinar cómo 

aborda estas categorías de análisis y determinar la posición social actual de las mujeres.  

 

1.1.Pregunta inicial 

La pregunta que me hago, en primera instancia, es:  

¿En qué medida queda negada la contribución de las mujeres en la 

construcción posmodernista?  

Me pregunto si la realidad de todos los grupos sociales son realidades obviadas por los 

posmodernistas o sí que las contemplan. El género, la etnia o la clase social, son razones 

que generan desigualdades, estigmas y son constructoras de barreras socioeconómicas. 

Me pregunto, cómo abordan estas categorías de análisis que existen, pues son evidentes 

a nivel empírico y teórico.  

El pensamiento posmodernista se hace difícil de entender cuando lo lees con perspectiva 

de género. Si es cierto que ha habido transformaciones en las relaciones de género, 

también lo es que la igualdad aún no es real ni efectiva. Las cuestiones que me planteo: 

¿Cómo afectan las condiciones materiales a la ciudadana?, ¿Cómo hemos abordado el 

trabajo reproductivo y doméstico-familiar?, Es posible que, ¿sigamos viendo el trabajo 

asalariado como el único productivo?, ¿Sigue siendo así? 
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1.2.Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es determinar qué posición ocupan las 

mujeres cómo ciudadanas en nuestra sociedad actual.  

Primero analizaré el posmodernismo, para observar cómo perciben la gestión ciudadana 

sobre su cotidianidad, más el acceso a recursos y capital. 

El siguiente objetivo será narrar este trabajo con perspectiva de género, reconociendo 

las condiciones materiales, el género, el ciclo vital y la etnia cómo categorías clave para 

el análisis sociológico y la segunda modernidad. 

El tercer objetivo será contemplar si las teorías posmodernistas representan una realidad 

para toda la ciudadanía o una herramienta de estratificación social. Me centraré en cómo 

abordan este discurso las mujeres y el trabajo no asalariado. 

Por último, quiero observar el efecto del discurso de la igualdad entre las generaciones 

que han crecido con este (25-49 años): en qué medida se han transformado las 

relaciones de género y cómo nos situamos las mujeres actualmente. 

 

2. Marco teórico 

 

 Modernidad y Segunda Modernidad 

 

La producción pasa de las familias a las empresas capitalistas y los trabajadores 

domésticos varones se convierten en obreros. Los trabajadores asalariados están 

ahora en posición de igualdad civil con los empresarios en el reino público del 

mercado capitalista. Un ama de casa permanece en la esfera privada doméstica 

pero las relaciones de la vida doméstica son “naturalmente» desiguales y de 

modo que no pueden desvirtuar la igualdad universal del mundo público. 

(Pateman, 1995, p.164) 

Pateman (1995), describe la modernidad en base la división sexual del trabajo y expone 

el matrimonio cómo un tipo de contrato de laboral, tras firmarlo, toda esposa accede al 

trabajo de ser ama de casa. Las amas de casa son concebidas como esclavas legales. Las 

mujeres automáticamente conforman el ámbito privado, condenadas a trabajar para los 
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demás y a la escasa movilidad social. Las mujeres quedan cómo trabajadoras no 

reconocidas ni asalariadas, obligadas de mantener el hogar y reproducir la familia 

(contrato sexual). 

Esta violencia emerge de un profundo deseo de mantener el orden del género 

binario natural o necesario, de convertirlo en una estructura, ya sea natural, 

cultural o ambas, contra la cual ningún humano pueda oponerse y seguir siendo 

humano. (Butler, 2006: 59) 

“La contribución femenina a ese ideal de “sociedad ocupada”, y al proceso real 

de modernización y de desarrollo del capitalismo, será una aportación entre negada y 

sublimada” (Carrasquer, 2002, p.76). Para esta segunda modernidad, ¿En qué medida 

queda negada la aportación femenina a su construcción cómo ciudadana? La segunda 

modernidad introduce modificaciones, que a simple vista podrían dar falsas 

sensaciones: el Estado de Bienestar, el discurso de igualdad o la incorporación masiva 

de las mujeres al mercado de trabajo (sólo para aquellas de clases medias y 

dominantes). Así, ha sido necesario visibilizar la doble jornada que asumen las mujeres 

y el trabajo de la esfera privada, no asalariado e invisible, situándolas en una condición 

de explotación económica junto sentimientos contradictorios (Izquierdo, 2003). 

Las empresas, se ahorran los costes de producción de la vida humana en aquella 

parte que corresponde a la población que no se halla en una situación 

económicamente ocupable. En cuanto al Estado, sólo ha de asumir parcial y 

limitadamente las tareas de cuidado, aplica un servicio social obligatorio a las 

mujeres pero lo presenta como si fuese una actividad privada o propia del 

ámbito íntimo. (Izquierdo, 2004, p.141) 

El trabajo invisible permite el desarrollo del trabajo asalariado. Esta situación, pone en 

evidencia que el Estado de Bienestar carece de repartimiento equitativo de la riqueza y 

los trabajos, dejando al margen realidades más allá de las masculinas hegemónicas, 

(Izquierdo, 2003). “Women workers make up the largest group of the numerically 

flexible workforce, since part-time workers are the biggest category of workers not on 

permanent, direct, full-time contracts” (Walby, 1990: 199).  
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Hasta que no interpelemos a la masculinidad hegemónica
1
, el trabajo invisible lo seguirá 

siendo. No basta con la incorporación de las mujeres a la esfera pública, aún 

insuficiente, es necesario que los hombres se incorporen a la esfera privada y se hagan 

cargo equitativamente del trabajo de cuidados, del hogar y que, participen del proceso 

reproductivo y las cargas que este comporta.  

A first way to avoid responsibility is through ignorance. Not knowing about a 

problem seemingly absolves one from trying to solve it. A second way to avoid 

responsibility is to create an institutional structure that deliberately diffuses and 

obscures lines of authority. (Tronto, 2013, p.60) 

Nuestra sociedad actual, parece poner por bandera ideales, valores y privilegios en base 

la lógica neo-liberal. El individuo autosuficiente que se aspira al “éxito”, lo representan 

las teorías posmodernas: no encontramos un análisis que contemple la clase social, el 

género o la etnia. Se rigen por el consumo, esta mirada no contempla condiciones 

laborales, precariedad o desigualdades: no todas podemos acceder a los recursos de la 

misma manera. A demás, somos seres sociales y el consumo es una relación productiva. 

El posmodernismo no contempla todas las realidades, distintas. Pensar en clave 

posmodernista opera como un nuevo elemento de estratificación social. 

A los trabajadores se les pide un comportamiento ágil; se les pide también – con 

muy poca antelación – que estén abiertos al cambio, que asuman un riesgo tras 

otro, que dependen cada vez menos de los reglamentos y procedimientos 

formales. (Sennett, 2000, p.312) 

A pesar ello, no contemplan cómo estas cuestiones afectan la cotidianeidad. Seguir 

poniendo en el centro del debate el trabajo productivo, es seguir ignorado la totalidad 

del trabajo. Trabajo que tanto esfuerzo han dedicado feministas en legitimar y ponerlo 

sobre la mesa del debate público: la división sexual del trabajo. 

 

 Mujeres, lejos de ser individuas autosuficientes  

Sennett (2000) afirma: “La consigna <<nada a largo plazo>> desorienta la acción 

planificada, disuelve los vínculos de confianza y compromiso y separa la voluntad del 

                                                           
1
 Connell, R. (1995) 
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comportamiento” (p.313). Este individuo autosuficiente deja entrever que las relaciones 

personales-colectivas se articulan de forma distinta en la segunda modernidad. “La otra 

cara de la individualización parece ser la corrosión y la lenta desintegración del 

concepto ciudadanía.” (Bauman, 2000, p.42). ¿Si nada es a corto plazo, cómo 

consolidamos nuestras relaciones?, ¿Quién se hace cargo de la vida: los trabajos que 

requieren compromiso y constancia, además no asalariados? La capacidad de 

individuación no debería deshacer vínculos, ni tiene porqué ser así: esta mirada parece 

obviar la capacidad de establecer relaciones a largo plazo. 

La sociedad y el ámbito público están compuestos por espacios contradictorios 

que están, al mismo tiempo, individualizados, abiertos a otras naciones y 

definidos en mutua oposición. Es en esos espacios donde cada grupo cultural 

prueba y vive su híbrido. (Beck, 2001, p.239) 

Bauman (2000) plantea lo público colonizado por lo “privado”, privado en términos 

financieros, resultado de la mercantilización y la privatización de servicios y empresas. 

Si lo privado se refiere la una sumisión de los bienes públicos al sistema financiero, ¿En 

qué términos se refieren a la esfera privada? No se refieren a ella, la realidad para el 

género y los grupos subordinados es quedarse al margen del discurso: sólo se contempla 

a nivel productivo (Izquierdo, 2003). Para el posmodernismo la ciudadanía se ha 

desintegrado. Los servicios públicos cada vez son más limitados y están privatizados,  la 

ciudadanía pierde el sentido de lo público cómo común y pasa a identificar estos 

servicios a través del consumo a título privado-individual (Alonso y Conde, 1994). La 

ciudadanía se identifica con el territorio, su entorno, la cultura, de forma consciente. El 

debate posmodernista carece de explicaciones sobre la esfera-privada y vida cotidiana; 

como seres sociales nos relacionamos, nos reconocemos e identificamos en base las 

demás. 

La actualidad no aporta soluciones a los trabajos invisibles, no sabemos qué pasa con 

ellos, externalizados o no, siguen siendo trabajos feminizados. Las mujeres seguimos 

asumiendo la doble-jornada: los trabajos del ámbito privado siguen siendo invisibles y 

desprestigiados. La privatización de estos, muestra cómo son asumidos por mujeres de 

condiciones socioeconómicas precarias: les atraviesa el género y mayormente, se suma 

la etnia y el ser de clase trabajadora. El resultado son trabajos con pésimas-nulas 

condiciones laborales, una situación de desamparo e invisibilidad. “The ways in which 
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the public/private split was created and making it appear natural, those who take on 

“public” duties are able to leave behind “private” duties” (Tronto, 2013, p.60). Esta 

situación no es reflejo de igualdad, es reflejo de una sociedad patriarcal, xenófoba y 

neoliberal. Pérez (2015), afirma: “Podríamos decir que las medidas públicas (sobre 

todo, las políticas públicas) tienden a situarse en las primeras líneas de incidencia: de lo 

macro a lo micro, y normalmente afectando a lo simbólico por medio de cambios 

materiales, aunque no solo” (p.661). Si del debate público es el trabajo productivo-

material, seguimos dejando al margen la vida: estos valores-ideas, roles, probablemente 

produzcan una reificación
2
 del trabajo no remunerado. La realidad para las mujeres es: 

introducirse en el mercado de trabajo, aceptado y reconocido socialmente, y, seguir 

asumiendo cómo propios los trabajos no remunerados-feminizados. Para hablar de 

individuos-individuas autónomas, la división sexual del trabajo no tendría que ser una 

característica de nuestra sociedad, existe y abordarla debería formar parte de la agenda 

política.  

 She argues that women have reduced their dependence upon their husbands 

(private patriarchy), but increased their dependence upon welfare state both as 

employees of the state as clients receiving state services (public patriarchy). 

(Walby, 1990, p.177) 

El género explica situaciones de dependencia y precariedades. Las personas del sexo-

mujer son obligadas a ejercer determinados trabajos, mientras los hombres disfrutan de 

una reconstrucción cotidiana de sus privilegios (Pérez, 2015). Accedemos a ocupaciones 

de peores condiciones y feminizadas. La desigualdad de género viene dada por el 

capitalismo y el patriarcado; todos aquellos valores-ideas que configuran el orden socio-

cultural, no detenerse en este aspecto, es legitimar desigualdades reificadas. La igualdad 

de género pasa por todas las esferas que atraviesa el patriarcado. Walby (1990) describe 

en seis claves transversales: el modo de producción patriarcal, las relaciones del trabajo 

remunerado, las relaciones patriarcales del Estado, la violencia machista, las relaciones 

patriarcales de la sexualidad, y, las relaciones patriarcales en instituciones culturales 

                                                           
2
 Berger, P. y Luckmann, T. (1966): La reificación es la aprehensión de fenómenos humanos como si 

fueran cosas, vale decir, en términos no humanos o seguramente supra-humanos. La reificación implica 

que el hombre es capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo humano, y, además, que la dialéctica 

entre el hombre, productor, y sus productos pasa inadvertida para la consciencia. El mundo reificado es, 

por definición, un mundo deshumanizado, que el hombre experimenta como faticidad extraña, como un 

opus alienum sobre el cuál no ejerce un control mejor que el del opus proprium de su propia actividad 

productiva.  
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cómo: religiones, medios de comunicación o en la educación. En función del contexto 

histórico-geográfico, la dominación de una de estas estructuras está por encima de otras. 

Walby (2015) propone no perder de vista ninguna dimensión: una reproduce y legitima 

a la otra; es un problema estructural y la solución subyace en la raíz. Para hablar de 

igualdad es necesario abordarlas todas estas. Santiago (2015) afirma: 

La crisis del “ordenamiento social institucional” lleva consigo que sean los 

individuos los que se vean obligados a crear un “ordenamiento social informal” 

a partir de un “trabajo sobre sí mismos” que les permita articular en la práctica y 

dotar de sentido a las tres clases de actividades en las que se organiza su vida 

cotidiana: trabajo remunerado, cuidados (junto con trabajo doméstico) y tiempo 

libre. (p.224)  

Santiago (2015) pone sobre la mesa otras cuestiones que las teorías posmodernistas 

pasan de largo. Durante la modernidad, la organización de la cotidianidad pasaba por las 

instituciones y los roles, ahora, los individuos/as deben dar respuesta. ¿Cómo funciona 

el orden social informal impuesto? Las relaciones de género siguen sometidas a la 

lógica patriarcal y del capital. La posibilidad de ser autosuficiente (posmodernidad), 

pasa por responsabilizarse de uno/a mismo/a, por adquirir reconocimiento-estatus social 

individualmente. Esta “meritocrácia” obvia el acceso a los recursos y el uso del tiempo. 

Las mujeres cargan con el trabajo invisible: son intermitentes en el mundo productivo-

laboral, dependen de otros ingresos económicos, y la mayor oferta laboral la encuentran 

en el sector de servicios, en trabajos feminizados: mal pagados, precarios, temporales, 

flexibles, desprestigiados. Las mujeres no podemos hablar de igualdad ni de 

autosuficiencia, debemos tener cuidado y exigir métodos equitativos de redistribución 

de capital y tiempos para evitar la reificación del trabajo invisible.  

 

 Repensar la vida cotidiana 

“Se podría definir ese proceso como un proceso de “modernización aparente”, pues los 

aires de igualdad descansarían sobre unas sólidas bases patriarcales que continuarían 

orientando las prácticas sociales” (Carrasquer, 2002, p.86). La realidad para las mujeres 

pone en cuestión el individuo autosuficiente, ¿Cómo harán las mujeres para ser 

individuas posmodernas, amas de casa, cuidadoras y madres?  
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La subordinación femenina sigue latente al margen de su presencia masiva en la esfera 

pública: no hemos dejado de hacer de mujeres, ni los hombres han dejado de hacer de 

hombres, (Izquierdo, 2003). En la medida que existen desigualdades, no podemos 

hablar ede autosuficiencia o meritocrácia, pues, no todas tenemos el mismo camino que 

unos pocos privilegiados. “Al tiempo que indicamos las tensiones entre los intereses 

patriarcales y los capitalistas, mantenemos que la acumulación del capital se acomoda a 

la estructura social patriarcal y contribuye a perpetuarla” (Hartmann, s/f, p.2). 

El posmodernismo no cuestiona los trabajos invisibles. No reconocer el interés 

capitalista en la estructura patriarcal, es igual a que el trabajo realizado por la mitad de 

la población de un territorio no contabilice cómo riqueza, no esté asalariado, ni regulado 

ni reconocido. Esto, permite a la esfera pública y al rol masculino hegemónico seguir 

con la lógica productiva-financiera sin preocuparse ni hacerse cargo de la vida (la 

cotidianidad). 

El trabajo femenino está enfocado para satisfacer las necesidades cotidianas, 

compartidas por toda  la ciudadanía. El valor de uso de su servicio-producto se mide por 

la satisfacción que este proporcionan, en cambio, las actividades masculinas, generan 

valor cunado el producto producido se intercambia con el de otro trabajador, 

midiéndose a través del dinero que obtiene por la transacción (Izquierdo, 2004). Un 

ejemplo es el cuidado de las personas dependientes (infantes o gente mayor), tareas que 

nadie se hace responsable y que impiden a las mujeres participar cómo ciudadanas en 

igualdad de condiciones. “Why should some be exempt, for example, from cleaning up 

after themselves while others are overly responsible for such cleaning up?” (Tronto, 

2013, p.59). La capacidad de acumular poder y privilegios garantiza espacios de 

estratificación social. Es necesario hacernos responsables de estas dimensiones para 

asegurar la inclusión de todos los grupos subordinados, la equidad, la justicia y la 

libertad (Tronto, 2013).  

Bauman (2006) expone que la individualidad representa la autonomía del individuo, 

pero, no encontramos indicadores que midan la autonomía ni cómo se accede a ella, da 

por sentado que esto ocurre. Santiago (2015) va más allá; esta ciudadanía que debe dar 

respuestas, se expone a una fuerte tensión entre “Las obligaciones morales hacia los 

otros y la fidelidad ética hacia uno mismo” (p. 234).  
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Dado que se toma el proceso de maduración de los hombres como el universal, 

el problema de las mujeres es la conciliación entre la feminidad y la madurez: la 

“mujer buena” niega la responsabilidad ya que sólo pretende que satisfacer las 

necesidades de los demás, la “mujer mala” renuncia aquellos compromisos que 

la conducen al autoengaño o a la decepción. (Izquierdo, 2003, p.136) 

La clase y el género, entre otras, siguen explicando nuestra sociedad actual, son 

categorías necesarias para el análisis sociológico. El uso de recursos individuales, está 

sujeto a las condiciones materiales y patriarcales de cada una. Cuándo un individuo-

individua debe dar respuesta a la cotidianeidad con sus propios recursos, entran en juego 

estas categorías, sino ¿cómo habría este individuo accedido a ellos? Por ejemplo, es 

falso que una mujer de clase trabajadora y migrada tendrá acceso a los mismos recursos-

oportunidades que un hombre del grupo dominante, ni de clase media y “autóctono”, y 

seguirían habiendo diferencias aún que el hombre fuera de clase trabajadora y 

extranjero. 

Bauman (2006) define la vida líquida: incertidumbre constante, inseguridad, 

desprotección, desarraigo, insatisfacción, negando hábitos y rutinas. Esta mirada deja de 

ver las múltiples formas de relaciones que conforman nuestras sociedades, en definitiva, 

una mirada estratificadora: o eres autosuficiente o no eres nadie. Si las sociedades 

fueran así, no existirían las personas dependientes: ¿qué pasa con las personas 

dependientes? La posmodernidad obvia los trabajos domésticos, de cuidados y 

reproductivos, apelando al individualismo. Todas nacemos criaturas dependientes y lo 

seguimos siendo largos años y si no morimos antes nos hacemos mayores, nos 

volvemos dependientes de nuevo, todo esto obviando que no tendremos nunca un 

accidente o que gozaremos siempre de plena salud-capacidades. Qué pasa con las 

personas con diversidad funcional, las enfermedades (temporales-crónicas), las 

invalideces, etc. “Adoptar una posición compatible con recibir y dar cuidados requiere 

una condición: la consciencia de vulnerabilidad y la dependencia de los demás” 

(Izquierdo, 2003, p.134). 

Las administraciones públicas tampoco se encargan de cubrir estas necesidades. ¿Quién 

lo hace? Los servicios privados excluyen a todas aquellas que no dispongan de 

solvencia económica. La principal presencia en estos, sigue siendo femenina: de forma 

asalariada o no. Se ha producido un distanciamiento en reconocer lo público cómo 
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común, pero no podemos dar por sentado que lo que se enfatiza en todo momento es 

borrar y reemplazar: las relaciones sociales, culturales, familiares generan vínculos, 

hábitos y rutinas. Para asegurar la vida cotidiana y conciliarla con la productiva 

debemos reconocer, siempre, la esfera privada y los trabajos que en ella se desempeñan, 

acto seguido, hacernos responsables equitativamente de estos, dándoles la importancia 

que les pertenece. La vida no la determina el capital y la producción, principalmente la 

cotidianeidad, que se encuentra sumergida en lógica patriarcal: marca la forma en que 

establecemos relaciones y accedemos a los recursos. 

El problema surge cuando las mujeres pretenden ser ciudadanas-individuo. A 

partir de ese momento se rompen las bases del pacto constitucional: la relación 

de complementariedad por la que el hombre se funda como ciudadano activo, 

provisor y defensor y la mujer como cuidadora y nutriz. Esta actitud de las 

mujeres afecta al funcionamiento de la sociedad y a la definición del estatuto de 

ciudadano en lo más profundo. (Izquierdo, 2004, p.125) 

Es necesario universalizar los cuidados, acabar con la división sexual del trabajo y la 

naturalización en el desempeño de estos. También es necesario reconocer las redes de 

interdependencia, existen y no restan autonomía, nos permiten sostener la vida: nos 

permitirían colectivizar los cuidados y trabajos, liberando a las mujeres de la 

responsabilidad-carga que les suponen actualmente, el objetivo es desprivatizar y 

desfeminizar los cuidados, (Izquierdo, 2003 y Pérez, 2015). “El género propio no se 

“hace” en soledad. Siempre está “haciendo” con o para otro, aunque el otro sea sólo 

imaginario” (Butler, 2006, p.13). 

Es un fracaso no poner sobre la mesa cuestiones cotidianas compartidas por todas/os, se 

sigue pensando la igualdad des de lo masculino. Por ínfima que sean las 

transformaciones en las relaciones de género, han conseguido cuestionar el orden social 

hegemónico establecido. “If physical proximity is one of the factors that determines our 

degrees of responsibility, then such practices and institutions affect our current ways of 

thinking about responsibility” (Tronto, 2013, p.57). 

La reificación de la maternidad, los cuidados y del hogar, pasa factura a todas aquellas 

individuas que intentan vivir la vida propia y ser buenas madres-mujeres (Santiago, 

2015). Izquierdo (2003) plantea las siguientes contradicciones: los roles de ama de casa 

y de cuidadoras han dejado poco espacio para los proyectos propios, generando 
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sentimientos contradictorios-culpables. El trabajo no asalariado es retribuido con 

elementos subjetivos: agradecimientos que determinan la calidad de la relación, esto 

genera un estado de dependencia con los demos, con los receptores de cuidados; una 

situación vulnerable y precaria para la cuidadoras, que, se ven sometidas a las relaciones 

de poder que genere su entorno social. Este desmarque del ideal autosuficiente se dará 

para las mujeres y aquellos grupos subordinados en situaciones de dependencia. 

Plantear un análisis que contemple la cotidianidad, la división sexual del trabajo, la 

invisibilización y su reconocimiento e importancia, es completamente distinto al 

planteamiento posmoderno. 

 

2.1.Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo se centra en las mujeres de la sociedad actual: en el 

género, la etnia, la clase social y el ciclo vital. La pregunta inicial estaba formulada des 

de la perspectiva posmodernista, ahora, está formulada con perspectiva de género: 

¿En qué medida queda negada la participación ciudadana para las mujeres? 

Para las mujeres siguen existiendo muchos obstáculos, seguimos desempeñando el rol 

femenino, y, las situaciones se magnifican en función de las condiciones que las 

acompañen. Los lazos sociales-patriarcales que envolvía el trabajo durante la 

modernidad, siguen presentes. Actualmente las mujeres hemos obtenido, parcialmente, 

reconocimiento y presencia pública-social, pero para equiparar nuestras metas y 

recorridos, aún debemos resolver cuestiones que nos subordinan y nos impiden hablar 

de igualdad. “Our political responsibility to other citizens, which is how we might 

define justice, is that we must ensure that, in our democracy, no one goes without care” 

(Tronto, 2013, p.62). 

Pérez (2015) propone medir la calidad de nuestras sociedades según la calidad de vida 

de sus miembros más débiles: si somos capaces de reconocer y ofrecer soluciones para 

estos, estaremos más cerca de la equidad, la democracia y la inclusión. La realidad de 

estas situaciones visibilizan las trabas que aún existen por razón de género, que impiden 

participar cómo ciudadanas de plenos derechos. 
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3. Metodología 

La metodología para abordar este trabajo es cualitativa, propongo entrevistas de 

distintos perfiles, basados en el resultado de indicadores que han ido surgiendo a lo 

largo del marco teórico: género, clase social, etnia y ciclo vital; factores que 

contribuirán a la resolución de los objetivos planteados.  

La elección del método cualitativo es más adecuada para analizar el discurso: detectar 

posibles contradicciones, cómo la ciudadanía gestiona su cotidianidad y cómo abordan 

los trabajos. La elaboración de entrevistas semi-estructuradas, permite introducir temas 

de interés que puedan surgir, interesante para el análisis de la “vida cotidiana”. Existe 

una distancia entre el discurso y las acciones que se realizan, es el método más 

enriquecedor para este trabajo. 

El hecho de que en buena parte la evidencia de la discriminación y la 

desigualdad se produce —por lo menos en un primer momento— por métodos 

cualitativos dada su mayor capacidad de visibilizar dinámicas ocultas e 

implícitas, y también por el volumen de recursos necesario para generar datos 

cuantitativos a mayor escala. (Alfama, 2015, p.274) 

Los perfiles sociológicos que resultan de mayor interés para la obtención de respuestas 

son: mujeres y hombres, para determinar la esfera del género. En el ciclo vital, nos 

centraremos en las edades entre los 25 años y los 49 años: habrán terminado los estudios 

y crecido con el “discurso de la igualdad”. La clase social es un condicionante para el 

acceso a los recursos, por otro lado, la clase media-universitaria muestra distintos usos 

del tiempo hasta el momento. Estos perfiles, los contrastaré con el discurso de la clase 

trabajadora. Por último, diferenciaré entre si tienen cargas o no (hijas-hijos), para ver 

cómo abordan esta responsabilidad y cómo es percibida.  

 

3.1.Hipótesis 

I. El individualismo, en términos posmodernos, es una herramienta de 

estratificación social, desplaza el imaginario colectivo de la ciudadanía. 

I.I. Los recursos propios condicionan el ideal postmoderno: el capital es el más 

capaz constructor de individualidad, y no el propio individuo. 
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II. En la línea de Santiago (2015), vivir la vida propia entra en contradicción con 

vivir para los demás. Este conflicto interpela directamente a las mujeres. 

II.I. Los individuos que se correspondan al ideal posmoderno, permanecerán al 

margen de cualquier sumisión por razón de género, clase social, etnia o ciclo 

vital. 

 

3.2.Entrevistas 

La muestra para este trabajo será un total de ocho entrevistas. El común denominador 

entre ellas es el ciclo vital. Observaré las diferencias entre cómo viven su vida las 

mujeres y los hombres con y sin cargas, y por último, estos perfiles los contrastaré 

según la clase social a la que pertenezcan.
3
 

 

4. Resultados 

. Los resultados de las ocho entrevistas realizadas no son significativos a nivel 

sociológico por la limitación de la muestra
4
. Sería interesante introducir los grupos 

dominantes en los perfiles de entrevistas para estar más cerca (quizás) de poder 

reconocer “individuos posmodernos” 

La percepción sobre la carga del cuidado varia si se tienen o no hijos-hijas y por 

razón de género. Las personas entrevistadas, sin cargas, ven el tenerlos cómo un 

impedimento para seguir con sus vidas actuales; no ven viable conciliarlas ni 

sostenerlas. Las que sí tienen cargas y son mujeres, han sufrido-sufren la contradicción 

de vivir para los demás
5
. La entrevistada E1 comenta que en el momento que ella dejó 

de trabajar todo mejoró
6
. Para los hombres las consecuencias son distintas. Han 

adquirido responsabilidad y están presentes durante la crianza de sus hijas-hijos: lo 

                                                           
3
 Ver Anexo para toda la información 

4
 Entrevistas: números impares mujeres – pares, hombres. Del 1 al 4 clase trabajadora, del 5 al 8 clase 

media. 
5
 2ª hipótesis 

6
 “Jo tinc dos nens i l’has de fer compatible, és molt dur perquè tu vols anar ascendit en la teva vida 

professional, però clar, la teva vida personal, estàs lligada, jo vaig tenir molts problemes” E1 

“Tampoc ha sigut un sacrifici enorme de dir, un drama, però bueno, si clar, evidentment si estàs cuidant, 

és temps que no dediques a tu, dediques a l’altre persona” E5 
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hacen compatible con sus vidas, y aún que les conlleve dificultades, tampoco les 

contradice su identidad
7
. Es en el discurso de las mujeres con cargas dónde se detectan 

desigualdades: las mujeres son el pilar de las casas, “malas” por “no querer hacer el 

trabajo doméstico”
8
… 

La entrevistada E5, consciente del trabajo invisible, considera “normal” su plena 

dedicación a la crianza por el hecho de ser madre
9
, discurso compartido por el 

entrevistado E6
10

. Esta visión sobre la maternidad es un discurso heteronormativo-

patriarcal; pone en cuestión la crianza sin la presencia de “la mujer”, cómo si un hombre 

no fuera capaz, de criar a un hijo-hija. La igualdad sigue quedando lejos cuándo aún 

pensamos así, ¿Los homosexuales no pueden criar? está fuera de lugar. Todos los 

entrevistados con cargas coinciden en la mayor presencia femenina durante la crianza.  

Establecer vínculos también está sujeto al género
11

. Las mujeres tienen más facilidad 

para recurrir a su entorno y lo expresan de forma natural, recuren a familia amigos, en 

cambio, los hombres no muestran esta tendencia: declaran que les cuesta “pedir ayuda” 

o expresar emociones. 

Aparentemente, la repartición del trabajo doméstico no es un problema. Pero, cuando no 

contestan directamente, el discurso cambia: las madres siguen siendo las principales 

gestoras del hogar. La división sexual del trabajo sigue siendo una realidad que también 

se refleja en las ocupaciones: las mujeres entrevistadas trabajan en faenas feminizadas y 

ninguna ocupa un cargo de “responsabilidad”. 

Los resultados muestran cómo la ciudadanía no se identifica con el ideal 

posmoderno. Todas ellas y ellos tienen una red de vínculos con su entorno. Ninguna 

vive de forma autosuficiente: viven en relación las demás, y todas/os coinciden en que 

ni las administraciones públicas ni el trabajo asalariado llegan a cubrir las necesidades 

                                                           
7
 “Has de canviar coses de la teva vida, veig que has de canviar rutines i veig que clar, has de pensar, 

dedicar un temps que abans dedicaves a altres coses, i, i has de compaginar aquestes altres coses que feies 

amb, amb  la nova realitat que tens. Ara, i tens responsabilitats, i... que no són dolentes ni bones” E2 

“És complicat, és cansat i a demés no ajuda, la societat jo ajuda gens” E6 
8
 “Es que no m’ajudes, i no es que no m’ajudis a mi, no ajudes a la casa, a la família?” E1 

“Lo que em preocupa... la diferència que hi ha en la percepció que hi ha d’aquest treball domèstic... les 

feines invisibles?” E5 
9
 “És lo que hay. Jo sóc la que tinc la teta i la meva parella no” E5 

10
 “Si una dona té un fill donar-li dos anys de baixa pagada, com a mínim, o sigui, la mare ha de poder 

estar tranquil·lament pel seu fill, i una manera d’estar tranquil·la també es que pugui cobrar també 

mentres està fent feina, i si no hagués de treballar tantes hores podria estar més a casa” E6 
11

 “Grup d’amics, ostia, que ens costa dir-nos les coses, una barbaritat” E2 
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que sufren en su cotidianidad. La igualdad es percibida cómo un problema social que 

debería abordarse des de la educación y la concienciación social. 

 

5. Conclusiones 

La perspectiva de género nos lleva a plantear el individualismo posmoderno cómo una 

herramienta de estratificación social: no tienen en cuenta categorías de análisis clave 

que siguen explicando situaciones de discriminación-opresión ciudadana. No podemos 

contemplar el acceso a los recursos ni cómo abordamos la vida, partiendo de la misma 

base. Para contemplar el capital cómo máximo constructor de autosuficiencia 

deberíamos incluir en el trabajo de campo los grupos dominantes. 

El posmodernismo está lejos de describir la realidad ciudadana actual, presenta a 

individuos autosuficientes cuándo “estos” están interconectados. No dan explicación 

sobre la situación de las mujeres: pasa por alto la gestión de la cotidianidad y la 

posición en la esfera pública, sin tener en cuenta condicionantes de acceso. La situación 

que viven las mujeres sigue siendo precaria, no podemos hablar de igualdad real-

efectiva, aún que se han producido pequeñas transformaciones en las relaciones de 

género. Aún debemos desprivatizar y desfeminizar los trabajos invisibles, sobretodo 

reconocer la esencialidad cotidiana de estos (Pérez, 2015). 

La idea de que somos personas autónomas, que podemos construir un plan de 

vida propio, que no estamos ni tenemos por qué estar sometidos a los 

imperativos sociales, que la aspiración máxima es que no se produzcan 

interferencias en nuestras vidas, que nada ni nadie las organice, controle, dirija, 

es un producto relativamente reciente, circunscrito a una parte relativamente 

reducida de la población mundial. (Izquierdo, 2004, p.122) 

Los grupos subordinados por razón de género y clase social, no se corresponden al ideal 

posmoderno. En los resultados obtenidos, el género es principal diferenciador en el 

discurso: son las mujeres las principales “amas de casa” y cuidadoras, siguen sufriendo 

la división sexual del trabajo.  

Debemos tener en cuenta que la ciudadanía sigue viviendo en relación a su entorno, 

sin ser autosuficiente. Las sociedades siguen generando vínculos y discriminaciones. El 
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debate debería centrarse en poner el foco sobre la vida, la cotidianidad, coordinando la 

educación y la concienciación ciudadana. El objetivo de tener presentes los trabajos 

esenciales cotidianos es hacernos responsables, colectivamente, de ellos: para poder 

conciliar, poder hablar de igualdad, para poder exigir condiciones dignas de vida, 

pensadas des de un bienestar distinto al planteado hasta el momento: con perspectiva de 

género y de clase, teniendo en cuenta la etnicidad y la edad de los distintos grupos 

sociales. 
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7. Anexo 

7.1.Perfil de entrevistas 

 Ciclo vital: 25 – 49 años 

Con Cargas Sin Cargas 

Clase trabajadora Mujeres E1 E3 

Hombres E2 E4 

Clase media Mujeres E5 E7 

Hombres E6 E8 

 

7.2.Guion de entrevistas 

El guion de las entrevistas ha sido el mismo para todos los perfiles. Es un guion de entrevista 

semi-estructurada, de manera que, en función de la entrevista he obviado, o profundizado en 

función de la pregunta. Las preguntas, después de realizar la primera entrevista, las modifique 

un poco para dar paso a respuestas más abiertas. Las entrevistas las he realizado todas en catalán 

por comodidad de las entrevistadas, hecho que no supone ningún problema. 

 

Entrevistada: Edat + Sexe/Gènere 

0.1. Si vols començar per fer una breu presentació: edat, on treballes... 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 

1.1. A la feina, treballes sola o en equip? 

- Tens relació amb els i les companyes de feina? 

1.2. Sents que la feina és compatible amb el teu dia a dia?  

1.3. Si poguessis escollir, canviaries el teu lloc de treball? 

1.4. Creus que les jornades laborals, i els salaris permeten portar una bona vida? 

 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 

2.1. Actualment, vius emancipada?  

- Com vius la convivència en el dia a dia? 
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2.2. Quan sorgeix un imprevist, a qui recorres? 

2.3. A casa teva, com us repartiu les tasques de la llar? 

2.4. Personalment, quines són les tasques del dia a dia, que set fan més feixugues?  

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta? Qui et va cuidar? 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o, proper malalt? 

- Com t’ho combinaves amb el teu dia a dia? 

2.7. T’has plantejat tenir fills? 

2.8. Quan a casa, es posen malalts els nens, per qui demanen?  

2.9. Veus viable cuidar una persona i seguir mantenint la teva vida?  

- Creus que, els serveis públics, actualment, són suficients per assegurar les cures?  

2.10. Per altre banda, què et semblaria que l’estat elaborés polítiques públiques que inserissin en 

la repartició del treball de la llar? 

 

 BLOC 3. Temps lliure 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 

3.2. A que dediques el teu temps lliure? 

3.3. Si poguessis escollir i fer el que volguessis, a que dedicaries el teu temps lliure? 

 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 

4.1. Quan surts amb el teu cercle d’amics, què soleu fer? 

- El teu cercle d’amistats, tenen estudis, treballen...? 

4.2. Hi ha diferències en les coses (activitats) que fas quan estàs amb un cercle o amb un altre? 

D’amistat o família 

4.3. Alguna vegada, has sentit que el teu entorn jutgés alguna decisió teva? Alguna cosa que 

hagis fet...  



23 

 

4.4. Sols i et solen demanar ajuda? * entorn 

4.5. Renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la criança dels teus fills? 

4.6. Creus que l’estat hauria de modificar les jornades i les condicions laborals per poder 

conciliar?  

- El principal problema, és econòmic?  

 

7.3. Cuadro indicadores-dimensiones: resultados 

Dimensiones Indicadores Conceptos  

Género  Hombres 

 

Mujeres 

E1: l’equip érem tot noies  

E1: Les dones continuem sent els pilars de les famílies 

E5: demana per mi perquè és molt petita, clar, bueno, no demana tampoc, és, 

és lo que hay. Jo sóc la que tinc la teta i la meva parella no, per tant... 

E5: lo que em preocupa més no és la repartició del treball domèstic, sinó... 

sinó en la diferència que hi ha en la percepció que hi ha d’aquest treball 

domèstic, és una cosa que no... les feines invisibles, no? 

E5: penso que hi ha un problema de consciencia i d’estructura xunga, em... 

històricament patriarcal o diga-li com vulguis, que no té en compte ni els 

cuidados, ni, ni les persones, no? 

E2: Som tot homes (camperitzar furgos) 

E2: tira més de mama, normalment, la Sònia ha passat més temps amb ella 

perquè, bueno m’imagino que la jo sabreu no, però que el, la, el període de 

paternitat i de maternitat en, en aquest país doncs, és més llarg per les mares 

que pels pares, apart la Sónia va allargar aquest període de maternitat, ee... 

perquè la va fer f... bueno, no és que l’allargués, es que es va veure obligada 

perquè la van fer fora estant embarassada a la feina, no li van renovar el 

contracte, per tant, la van fer fora 

E2: soc una persona que s’ho menja tot molt ell, no es que... no es que no em 

sàpiga... em sap greu demanar ajuda 
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E2: grup d’amics de Premià, ostia, que ens costa dir-no les coses, una 

barbaritat eh, pf... però, molt molt, moltíssim, i, i demanar ajuda per coses 

tontes, eh, és molt fàcil, però, demanar ajuda quan realment estàs fotut per 

una cosa important, això, és més complicadot 

E2: consell si que en demano, sobretot a la meva germana li demano sempre, 

sempre, sempre, no se, la considero una persona súper intel·ligent i, i, i que 

té súper bones idees i que em coneix molt molt bé, i a vegades, sempre 

m’ajuda, i a la Sònia també, a me mare també 

E4: Generalment, noies, de fet nois es que te’ls podria contar amb els dits de 

la mà, aa... de nois nomes hi ha un monitor, dos, dos com a molt, la resta, 

dones 

E6: Al parapent més aviat nois, ara que ho penso, si. Només hi ha una noia, 

potser, cada deu nois, en professors de parapent. I hi ha a l’escola crec que 

són més noies 

E8: Vilanova només els dilluns, és un equip més... tenen tres doctores, tres 

infermeres més el servei de pediatria que hi ha una pediatra i una infermera, 

i la treballadora social va un dia a la setmana i la llevadora va un dia a la 

setmana 

E8: Noies... de nois som jo, i... dos homes més, com a auxiliars 

administratius. No només al CAP de Montornès, sinó a tots els demés. El 

total, no se si vols el total... 

E8: em carregaria menys d’atenció al públic, que hem desgasten molt més, 

en canvi si em carregaria de feines internes, que tenen a veure molt més amb 

el circuit de funcionament, i tal, que m’agraden molt més que allò 

Clase social Clase 

trabajadora 

 

Clase media 

E1: departament de facturació d’un laboratori farmacèutic 

E3: No, visc a casa me mare actualment, si que em vaig emancipar durant 

una temporada, però per problemes de, de família, me mare ens va demanar 

ajuda, i vam anar a viure a casa seva 

E2: fa poc he muntat una empresa, sona molt gran però...[riu] que 

camperitzem vehicles, camperitzem furgos, fem vehicles vivenda, i res, 

porto a Granollers 4 o 5 anys i tinc 33 anys 
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E2: , crec que hem de ser capaços de la manera més possible de saber 

compaginar la nostra vida professional sempre i quan sigui plena amb la 

criança de les nostres filles i dels nostres fills 

E4: Treballo de vetllador, i de monitor de menjador (29 anys) 

E4: No, espero que sigui per poc temps, ara amb aquesta nova feina, però, 

però, no, encara segueixo a casa la mama 

E5: tots els meus amics tenen estudis superiors. Una, dues carreres o més 

formació, i els dos que no tenen també han treballat 

E5: vam tirar un part natural, vam tirar no partir a l’hospital, vam triar, 

bueno, no? La lactància a demanda, lactància llarga 

E7: Si, de, de dissenyadora gràfica a un estudi, de Barcelona (25 anys) 

E6: Mh, doncs tinc 31 anys i treballo de varies coses a la vegada, sóc 

professos d’educació física, i també professor de parapent i, mmh, 

preparador físic, en general 

E6: la majoria han estudiat  ala universitat i treballen en diferents feines, 

bueno, hi ha un que no treballa perquè té una malaltia greu que no li permet i 

està estudiant coses que li interessen  

E8: de fet crec que així en el cercle d’amics no hi ha ningú sense estudis 

[riu] o només amb la ESO [riu] crec que no, [riu] grupo de intelectuales, 

però si que es cert... 

 

Cuidados Con Cargas 

(hijas) 

 

Sin Cargas 

(sin hijas) 

E1: meu home i els meus fills 

E5: tinc 29 anys i actualment, mmh... no estic treballant remuneradament, 

diguéssim, però, m’ocupo de la meva filla que també és molta feina  

E5: visc amb la meva parella i la meva filla 

E5: no voler eeh... compartir la criança en aquest cas, no la porto a la 

guardaria, no truco a terceres persones 

E5: Si, perquè no treballo fora de casa, sinó no se com ho faria (cures) 
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E5: no és suficient, perquè en altres països fan coses que, que són molt més 

suficients, i aquí no, aquí en general la cura està, entenc que està reduït a 

l’àmbit privat i, i sobretot a l’àmbit femení, pel que veig en el meu entorn, 

no és suficient, ni per les persones grans, ni per les persones malaltes ni pels 

nens 

E5: perquè per mi, el principi de de la vida de d’una persona és essencial en 

la formació de la seva, de la seva configuració, llavors bueno pues, jo, 

nosaltres vam apostar per això, i des del meu punt de vista el paper de la 

mare és primordial al principi i com més presencia hi ha al principi, pues 

després... ai... per mi és una mica una inversió a llarg plac, penso que si estàs 

present al principi, el teu fill té aquesta seguretat i aquesta, i aquesta 

fortalesa d’haver-se sentit acompanyat i, i, estimat al principi, 

E7: Pel simple fet que no vull dedicar-li, ara mateix, no vull dedicar-li temps 

aa... algú, però considero que tampoc has de deixar de fer la teva carrera 

professional perquè tinguis un fill, sinó que hi ha moltes maneres de 

gestionar això 

E2: conciliació familiar a vegades és complicada i em de tirar d’avis, em de 

tirar, de, de gent que ens ajudi, i, i des de ben petita la –(filla)-, per decisió 

pròpia, tampoc no per, no per... perquè haguem tingut la necessitat 

imperiosa, però des de ben petita va a l’escola bressol que 

E2: va tenir diverses enfermetats entrellaçades i, sobretot els últims temps, la 

meva mare encara treballava, i jo... vaig, vaig, tirar bastant del carro en 

aquest sentit, i vaig passar molt de temps amb ell, si (pare) 

E2: compaginar-t’ho de la millor manera possible que no era fàcil, però, 

pues sacrificant altres coses, vull dir... i la paraula sacrifici potser sona molt 

forta perquè ho feies amb, amb, voluntat no? I és una persona que t’estimes, 

però... deixant de fer altres coses, no sacrificant. Deixant-les de fer, 

simplement, per voluntat 

E4: Bueno, estem, ara actualment cinc persones en un pis de seixanta metres 

quadrats, hem arribat a ser sis, i a més dos gossos, que també compten  

E4: d’algo més greu com haver d’estar al llit, si és cert que bé, es que... es 

que joder... [riu] es que me mare pràcticament és qui sempre, quan em veia 

al llit i tal em preguntava que te pasa i jo na, que me duele esto, no se que i 



27 

 

de seguida ja m’estava preparant un caldo, vull dir que... no has de demanar 

res 

E4: sinó era me mare, era jo el que els hi preparava alguna cosa, els hi 

cuinava... treia la meva consola de la meva habitació per enxufarla al 

menjador i que poguessin estar entretinguts durant la recuperació 

E4: primerament no em plantejaria no tenir un fill o una filla en una situació 

que no pogués permetrem passar el temps que considerés necessari  

E6: qualsevol de les feines per separat si, però, totes a la vegada és el que ho 

fa una mica difícil 

Relaciones Vínculos  E1: això és recíproc, la gent també després et demana a tu, és un dar y 

recibir 

E1: depèn del lligam. Hi ha cercles d’amistats que són meus de tota la vida, i 

hi ha altres 

E3: Vivim SIS, sis persones 

E3: ens cuidem entre tots 

E3: m’agradaria tenir una persona a qui cuidar i a qui ensenyar-li els meus 

valors (fills) 

E3: La qüestió és ajudar-nos entre tots, no? 

E5: imprevist recorro a la meva parella, i si ens sorgeix un imprevist com a 

família, recorrem a, a la meva família normalment 

E5: soc una mica solitària, [riu] no tinc, no tinc un entorn, i, bueno, si, si que 

tinc un, des de fa poc i el que fem pues quedem per passar el dia, vam anar 

de vacances junts, que són altres famílies amb nens i fem això, passem el 

dia, o un parell de dies i ens estem a la natura, compartim el menjar, bueno, 

passem el rato 

E5: Cada vegada més, m’estic animant, si, a mi em constava molt demanar 

ajuda i estic aprenent a demanar-la, bueno no? Perquè és important cuidar-se 

a un mateix i sobretot quan estàs cuidant a un altre 

E7: que si estic molt malalta a vegades he trucat als meus pares 
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E7: me mare quan es fica malalta també em truca, Paula, pots anar a fer la 

compra i portar-me-la a casa, o, estem els dos malalts, pots venir tu, o per te 

germana i portar-la en cotxe a no se on... també passa a la inversa 

E7: intento demanar ajuda, a la família, o a els amics, a la gent que tingui 

més proera o que sàpiga que em poden ajudar en aquesta situació 

E2: les noves generacions han de venir d’algun lloc, a vegades també t’entra 

el dubte, no? De si és, o no és, ètic o racional no? Ser pares o mares en 

aquesta societat, perquè el món que els hi tocarà viure i que ens està tocant 

viure a nosaltres també doncs no, no és el millor lloc per viure, però, si no 

són les noves generacions qui ho canviïn i nosaltres mateixes perquè encara 

som molt joves, pues, qui serà? I si, ens em plantejat tant ser pares biològics 

com ser mares biològiques com, com també adoptar 

E2: que has de canviar coses de la teva vida, veig que has de canviar rutines 

i veig que clar, has de pensar, dedicar un temps que abans dedicaves a altres 

coses, i, i has de compaginar aquestes altres coses que feies (...)introduir 

canvis, i moltes vegades si que és veritat, que deixes de fer coses perquè en 

tens altres que fer, ara, i tens responsabilitats, i... que no són dolentes ni 

bones, no ho estic jutjant això  

E2: en temes sentimentals o de parella, l’he liat, no? I, i aquí és molt fàcil 

jutjar a la persona que l’ha liat, 

E4: sempre he procurat fer les coses de tal manera que si les puc fer sol, 

millor, o bé, si és allò de que necessito ajuda o que algú em faci un favor, si 

E6: Si, molta gent [riu] però, la primera la –(dona)- si, la meva dona, i, com 

que ella no sabia medicina i això, pues em va portar a casa els meus pares 

que són metges i [riu] i llavors em van cuidar ells  

E6: amb els amics també compartim àpats, seria el comú 

E6: ... o ho parlem entre els dos, si és una cosa que només m’afecta a mi 

pues llavors penso jo sol, i ho decideix-ho, però en qualsevol cas ho 

compartim 

E6: Pues moltes vegades he demanat ajuda o deixo anar comentaris com 

que, aquest cap de setmana avia’m qui vol venir 
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E8: Un imprevist a casa, o...? a qui recorro? Als amics, si bueno, amics, més 

que un imprevist, un neguit, en plan, necessito compartir alguna cosa, o a 

nivell de que m’ajudin? Ui, a mi padre. Si es algo, arreglar de casa, al meu 

pare, que és un manitas 

 

 

Ciclo vital Discurso 

igualdad 

E1: hi ha moltes dones, que estan molt assentades en, en el patriarcat i hi ha 

motles dones que no s’hi veuen capaces de dir, bueno, fins aquí 

E1: vai tenir un parell de cullons i enfrontar-me a la família, i fer el paper de 

dolenta i a vegades inclús et sents com, vio... es que clar, tu no vols fer res i 

ens encolomes a nosaltres tota la feina, no? 

E1: es que no m’ajudes, i no es que no m’ajudis a mi, no ajudes a la casa, a 

la família no? 

E5: volia dedicar-me a la criança i bueno, tampoc ha sigut un sacrifici 

enorme de dir, un drama, però bueno, si clar, evidentment si estàs cuidant, és 

temps que no dediques a tu, dediques a l’altre persona 

E5: sento que jutgen coses que faig, sobretot per l’estil de criança que he 

escollit 

E5: penso que treballar està massa ben valorat, i que no hi ha per tant, no sé, 

penso que, que la baixa de maternitat és insuficient, la de paternitat també 

però per mi no és tant important perquè la mare és la que està al principi, la 

de paternitat en el sentit que, que pot ajudar a la mare, no? Que pot estar 

present per ajudar a la mare, no tant pel fill, perquè al fill el pare li és bastant 

igual al principi en la meva experiència 

E7: Tampoc, ara, ara per ara no em plantejo tenir fills, perquè crec que és 

una responsabilitat que actualment no vull assumir, tant econòmica com... no 

se com dir-ho, com pròpia, si...  

E7: , no se com es podria fer, perquè al final, la gestió del temps que té cada 

individuo que comparteix una llar no és la mateixa... no tothom, tots els 

individus tenen el mateix horari, per tant, gestionar el teu temps, se’l saps 

qüestionar, però, no pots saber com gestionar el temps de l’altre 
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E6: La mami, segur, perquè sempre quan, quan té un, algun problema no, 

una frustració o s’enfada o, o es troba malament, doncs, lo que vol és fer teta 

perquè això la calma molt i... i jo no tinc teta o sigui, jo li faig tonteries, la 

distrec però això dura un rato, després sempre acaba volent teta igualment 

[riu] 

E6: Si, si si... jo una cosa que faria és, si una dona té un fill donar-li dos anys 

de baixa pagada, com a mínim, o sigui, la mare ha de poder estar 

tranquil·lament pel seu fill, i una manera d’estar tranquil·la també es que 

pugui cobrar també mentres està fent feina, i si no hagués de treballar tantes 

hores podria estar més a casa 

 

Trabajo Trabajo 

asalariado  

 

 

 

 

Trabajo no 

asalariado  

E1: és molt dur perquè tu vols anar ascendit en la teva vida professional, 

però clar, la teva vida personal, estàs lligada, no? - jo vaig tenir molts 

problemes 

E1: en el moment que jo vaig deixar de treballar va millorar tot 

E1: si que he sigut molt jutjada, hi ha molta gen que s’estima més tenir una 

estabilitat abans de ser més feliç 

E3: mitja jornada 

E3: treballo d’administrativa, Tinc un company de feina que a l’hora és el 

meu jefe 

E3: més hores per tema de sou  

E5: meu entorn els salaris si que permeten tenir una bona vida, bueno, 

perquè dona aquesta casualitat, però entenc que la majoria o una gran part de 

la societat no és suficient per estar tranquil en el dia a dia, diguéssim 

E5: si la teva vida es basa en fer lo que et dóna la gana, doncs no diguéssim, 

vull dir, evidentment has de, has de canviar coses si tens una persona al 

càrrec 

E5: jo no tenia un objectiu professional clar, jo mai he tingut un interès en 

tenir una carrera professional d’èxit, diguéssim, no, no era una cosa que 

m’obsessionés, sempre he treballat però perquè m’ha agradat, i de coses que 



31 

 

tampoc significaven cap gran pas a lo que es considera èxit 

E7: Si, uns 20, tot noies, i el jefe que és un noi, apart el de el que porta el 

tema de les finances que també és un noi 

E7: només estic a casa per sopar, dormir i esmorzar entre setmana i el cap de 

setmana... per esmorzar potser, els cas de setmana potser si 

E2: intentem tenir uns horaris i intentem que, pues el que el treball no sigui 

el centre de la nostra vida, sinó que sigui una cosa més... bueno, que per sort 

o per desgràcia ens toca [riu] ens toca viure i compartir, i compaginar amb 

les nostres vides 

E2: les jornades laborals no estan gaire, gaire enfocades a la conciliació a la 

vida laboral, els horaris, i després en temes de salaris, evidentment no, vull 

dir, la vida és molt més cara dels salaris que ens proporcionen les empreses 

i... i bueno, demostrat està la precarietat que hi ha en aquest país, en tots els 

aspectes de la vida, laboral, en tema de vivienda, en tema... en aspectes 

bàsics que s’han de cobrir, que s’haurien de poder cobrir amb els salaris que 

ens proporcionen  les feines assalariades i no es cobreixen 

E6: Mmh... he anat canviant moltes vegades de feina des de que he 

començat a treballar, i, pues normalment he canviat quan he volgut, així que 

quan he vist que no m’omplia, o que em sentia malament a la feina, he 

deixat la feina i he trobat un altre 

E6: després sempre em sap greu marxar de casa perquè m’agradaria quedar-

me, i algun dia si que he demanat festa a la feina per poder cuidar, perquè 

era insostenible deixar-la sola i a més a més amb un bebè 

E6: m’aniria a treballar amb la meva filla a treballar tranquil·lament i no 

passaria res, no serà per manca de voluntat diguéssim, a vegades ho veig 

difícil per la, pel voltant, per la gent 

E6: En el meu cas, seguríssim, perquè no tindria cap altre motiu per no 

anarmen de casa, amb l’amor de filla que tinc a casa, vamos... estaria tot el 

dia (econòmic)  

E8: si es compatible perquè si treballo de matí o de tarda, sempre tinc la, el 

matí disponible o la tarda lliure 
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E8: Si, suposo que si , si no m’importaria dedicar... potser fins i tot ho 

voldria, no se, no se. Jo crec, no se, clar, no se si algú t’ha contestat que no 

voldria, és més que potser que a vegades, clar, et pots imaginar això como 

ui, voy a estar, como, como de vacaciones, i potser és pitjor perquè no tens 

horari, 

E8: ... el treball ha d’ocupar el mínim possible a la vida, si és treball com 

s’entén avui eh, perquè estic en contra de totes les formes de treball, perquè, 

si treball és el que és avui el treball 

E8: La homofòbia, té a veure amb qüestions econòmiques o amb qüestions 

purament socials, i, es una mezcla de todo, com el gènere, potser la co-

educació potser et sembla algo alejado de la economia però que després 

realment té a veuere amb la societat, o a l’accés a determinades feines, o 

també la capacitat econòmica de les dones respecte els homes, també està la 

ecologia. Són temes que diuen, no solo les preocupa a los hippies o a los que 

ya han garantizado sus condiciones de vida y no pasan hambre, o no, des 

d’una perspectiva econòmica, l’ecologisme el que està intentant garantir és 

que aquest planeta sigui vivible, perquè tothom pugui tenir les condicions de 

vida que necessiti, per poder sobreviure, per poder reconduir la vida, perquè 

sinó, o sigui, per mi és, hi han temes que es perceben  més socials que estan 

allà, però tot seria com socioeconòmic, o tot tindria una base material-

econòmica 

Trabajo 

doméstico 

Repartición-

organizació

n 

 

 

Doble 

jornada 

E1: he d’anar amb mi amb mi mateixa 

E1: hi ha d’haver una persona que és la que organitza i la que dóna ordres, i 

la resta de la família pues va fent 

E1: cuidados puntuals, quan jo podia, és que no, no em donava la vida 

E3: ho tenim per torns, cada setmana ho fa un diferent, i ens hora partim una 

mica tots, perquè ja que som tants 

E5: la roba o, la compra, i, i altres coses pues s’ocupa ell, com tota la 

logística de la economia o, o, o per exemple quan s’ha de fer alguna gestió, 

ara ens estem arreglant una casa, no? Doncs quan s’ha de fer alguna gestió 

d’això és ell 

E7: les típiques, escombrar, fregar, ficar rentadores, cuinar, de cases de... 
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fines de casa, totes... sola 

E2: les feines de la llar, però, no és un tema que... no és un tema que sorgeixi 

molt a casa, perquè crec que és, per sort, ens surt bastant natural 

E2: no ens capfiquem molt, i sobretot des de que som pares i mares, perquè 

creiem que hi ha altres aspectes més importants, la casa tampoc és un caos, 

ni un desastre, però, si una cosa no es pot fer, no es fa i ja està i ja es farà un 

altre dia, 

E4: ara ja no tant perquè ja no passo tant per casa, a casa l’únic que faig és 

dormir, dutxar-me i cagar, vull dir, no faig gaire més que això i clar... des de 

que surto el matí fins el vespre que no torno, ja no, ja no col·laboro tant 

E4: , la neteja en general, perquè saps que es algo que en el moment ho 

tindràs net, però, després tard o d’hora hi has de tornar, s’acaba fent molt 

repetitiu i és algo també molt poc agraït per les persones que convius en el 

mateix espai 

E4: el problema que ara, si arriba el moment o el dia en que cap, ningú d ela 

família pot atendre aquestes necessitats (cures) 

E6: O sigui, entre els dos, i una de les coses també era guanyar diners, 

llavors dintre d’això ens repartiem les hores, llavors, això que et deia al 

principi, llavors com jo feia moltes hores feia menys hores a casa, després 

vaig passar a fer menys poques hores, després ja vaig tornar a fer més, i 

després quan va néixer la –(filla)-, la nostra filla, va ser com, ostres, ara, 

moltes hores a de dedicar la –(dona)- per la –(filla)-, per tant jo he tornat a 

agafar més coses encara que faci més hores fora 

E6: planificar les coses que he de comprar amb antelació per poder-ho 

cuinar després, o sigui, si jo tinc per exemple, la, el menjar a la nevera i l’he 

de cuinar, això no m’importa, no? I m’agrada, i això, però en canvi, si, si he 

de pensar d’aquí dos dies he de cuinar tal cosa, pensar quines coses he de 

comprar, això és el que em costa més, i això és el que no m’agrada  

E8: Cuinar, i cada cop ho faig me... ho porto millor [riu] perquè intento 

organitzar-me, però allò de ... fer-me el dinar es como, que me hago, pa no 

repetir, pa no se que... es com el cuinar perquè mai, mai m’ha agradat 
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Vida 

cotidiana  

Autosuficien

te o no 

 

 

Tiempo 

libre 

E1: La mama! La mama, claríssim  

E1: la poqueta estona que tinc per mi la dedico per meditar, per meditar i 

desconnectar 

E1: jo crec que has de ser mare, i has de tenir criatures, però has de 

continuar amb la teva vida 

E1: Xerrar, xerrem molt, xarrar, xarrar, molt, i riure, si... 

E3: simplement xarrem i, i estem amb nosaltres mateixes i explicant-nos les 

nostres coses i ens desfoguem  

E5: el que estic fent ho estic fent perquè vull o sigui que, que no ho 

canviaria perquè si ho volgués canviar ja ho hagués canviat 

E5: la meva filla, se’m fa cansat perquè, perquè són moltes hores seguides 

sense descans, això és lo que sem fa més feixuc, també per decisió personal 

meva 

E5: Bueno, home, ara poc, en tinc molt poc. Bueno, cada vegada més, estic 

lluitant, bueno si, estic buscant espais  (temps lliure) 

E5: jo el temps lliure que tinc és el que jo he decidit, o sigui, és el que jo 

decideixo 

E7: Continuaria sent dissenyadora gràfica, però, amb projectes personals que 

mmmh... fossin més atractius per mi o que m’interessessin molt més, i 

treballant des de casa, en comptes de treballar en un lloc fixe per poder anar 

movent-me de llocs a llocs, poder seguir treballant, no haver d’anar les vuit 

hores en un puestu o al mateix lloc, sinó, poder tenir molta més llibertat en 

aquest sentit 

E7: Pues a... a llegir, a quedar amb col·legues, am... a fer les fines de la llar, 

esport... típico. A coses per, per plaer propi, no?  

E2: m’agradaria provar la vida en altre territoris del món que, que crec que 

poden ser guays d’explorar, en família 

E4: plego a les cinc i a partir d’aquí ja puc anar o fer el que em roti 
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E4: , jo mentres a la feina estigui còmode i em dongui per viure, emm, ja 

estaré prou conforme 

 E4: quedar amb els amics i, i poder fer una mica de tertúlia o una mica de, 

d’algun joc o alguna, algun hobbie 

E6: estic fent un curs de formació doncs, mentre estic al curs penso que estic 

en el meu temps lliure, però clar, temps lliure d’allò sense res a fer, no... no 

E8: no sé com els tindria, al ser homosexual és un poco... a ver como los 

tengo [riu] ah... bueno està el tema de la adopció i tot això, però és bastant... 

el procediment... tampoc tinc parella, i tampoc ara mateix tinc una 

perspectiva de la meva vida que digui, vull tenir un nen allà, o sigui, jo crec 

que treu molt de temps. Veus, jo això penso com l’Anna Gabriel, si tingués 

un seria en tribu o no els tindria 

Sentido de lo 

público 

Intervención 

estatal 

E1: la intenció hi és però els recursos no hi són 

E1: jo crec que és un problema social no, no és econòmic 

E3: tot pujar el salaris mínims, crec que està molt baix, comparat sobretot 

amb els polítics, que cobren una millonada 

E3: sobretot les persones grans que no tenen família o que la família no es 

pot fer càrrec, perquè ha de treballar (...) l’estat pogués donar algunes ajudes 

o alguna cosa més, per no haver de fotre al teu avi o a la teva mare quan 

sigui gran a una residència... pues... que millor que estar a casa 

E3: hauria d’intervenir, ja sigui fent xerrades o fent alguna cosa que, que, 

que potser en els grans els hi costaria més canviar la seva ideologia i la seva 

manera de pensar, però que, que en els joves no ens trobem sempre igual 

E3: canviar els tipus d’horari doncs, en compte de fer, per exemple, de nou a 

una i de cinc a set, pues si pots fer-ho tot seguit per poder anar a buscar el 

teu fill a l’escola, 

E5: s’ha de veure que està passant i no donar per suposat que ho farà un 

membre de la família, perquè, per les característiques que siguin, no? Més 

que una política pública, consciencia jo crec que fa falta, si, bueno, no sé lo 

que penso 

E5: treballen a altres països d’Europa, i això no és així, no? O sigui, si no et 
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trobes bé o el teu fill està malalt, l’empresa t’envia a casa [riu] és a dir, 

només faltaria, no? Lo primer és lo primer, és a dir que, entenc que, aquí és 

bastant terrible, no només pel cuidado i la conciliació familiar, per les 

persones en si, o sigui, a ver d’anar a treballar malalt, per mi és una tonteria, 

no sé, penso que la feina no s’ho val, que, la teva salut, però bueno, és una 

opinió personal, no sé 

E5: l’economia va darrera de les creences, els diners es dediquen al que la 

gent pensa que és important, si la gent pensa que lo important és treballar 

pues evidentment les polítiques de conciliació seran lamentables, no 

E7: hi ha molta gent que no es pot valdre per si mateixa que té família, però, 

potser la família tampoc es vol fer càrrec econòmicament d’aquesta 

persona... no? Llavorens, o, o pro, o afectivament tampoc es vol fer càrrec 

afectivament, no vol que la seva vida, encara que soni malament, depengui 

d’estar amb aquesta persona o amb aquest familiar 

E7: Una reducció horària, crec que queda bastant reflexat que falta temps 

per aquest tipus de coses, per tant, si (no conciliació)  

E2: Aquestes polítiques públiques hauríem de veure com, com s’efectuen i 

realment quin rerefons té, no? Si és d’imposició, o si és d’educació, o si és 

de intentar, e, revertir la situació des de.. des d’una postura més educativa, 

llavors, segurament hi estaria més a favor (llar) 

E2: perquè, una fàbrica ha de tenir més productivitat a costa de la salut dels 

seus treballadors, per exemple, és una pregunta que un estat s’hauria de fer, 

no? I si realment, està avalat per la, per la, per les persones que hi viuen en 

ell, doncs, la salut d’aquesta gent ja et dic jo que... per experiència pròpia, 

que, que no és la millor que podria tenir, una cosa, és necessitats bàsiques, 

hauríem de veure no? Pues jo que se, els hospitals, hauríem de veure quin és 

el millor sistema si, si aquest és el bo o no, no sé, això no ho tinc tant 

controlat i això no hi he pensat tant 

E2: dintre d’aquests, dels grans grups corporatius hi ha tots els ex ministres, 

i, és una roda, són les portes giratòries, llavors, clar, vull dir, em de... 

intentar que aquesta gent vetlli per nosaltres, ho portem magre, però, si 

realment visquéssim en un estat, eh, on ta, la vida fos el centre, doncs, si, ho 

haurien de fer i seria una obligació... moral 
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E2: com pots compaginar qualsevol aspecte de la teva vida, si, si no tens 

diners que en aquesta societat són tant bàsics, per tant, si, la basant 

econòmica és segurament la pitjor, tot i que no tenir temps és una merda 

E4: Home, puestus a demanar, si clar... el que la pregunta més aviat seria, si 

es que, si l’estat s’ho podria permetre, si és cert que si estic a favor de que, 

es retallin de, de tots aquells luxes, que sobretot la classe política gaudeix, i 

d’aquesta manera, poder, amm, tenir un major repartiment de la riquesa i 

d’aquesta manera, poder generar aquestes feines i aquests horaris 

E4: Si que és cert que igualment l’ajuda no deixa de ser baixa i bastant 

escassa, ara no em preguntis quina quantitat és, si que si no recordo 

malament, voltava els 400 € o algo així, però, amb 400 euros, a qui pagues? 

Per ee... per mantenir o ajudar a una persona que necessita els cuidados de 

potser no les 24 hores, per si, les, les dotze/catorze hores que pugui estar 

despert aquesta persona. Bueno, realment en qualsevol moment del dia 

E4: economia domèstica seria, seria un temps ben invertit en a, en a els 

infants perquè de ven petits agafessin la consciencia de que significa cuidar 

d’una llar, a sigui a nivell econòmic, o ja sigui del manteniment de l’espai on 

vius i comparteixes 

E6: Si, o sigui em semblaria perfecte eh, no se com ho podrien fer, perquè 

penso que és una cosa d’educació no? Suposo, o sigui, de, de que si la gent 

està educada en això, l’estat ja pot fer el que vulgui que la gent ho faria 

equitativament, i, i s’ho repartiria, però tot el que ajudi a fer això, seria 

benvingut  

E8: jo crec que en general no, bàsicament perquè el cost ara mateix de la 

vivenda es menja una gran del nou, pel que veig en la gent 

E8: ens passa molt, o sigui demandes que potser no tenen res a veure amb la 

gestió concreta de la salut, com no tenen un altre lloc, t’ho diuen a ti [riu] 

t’arriben a vegades, no es que no puedo ayudarte 

E8: seria complicat, no se com es faria, em semblaria d’entrada bé, no? Eso 

significa construir un estado feminista, no? Però no se... no se si has leído a 

Jule Goikoetxea que té la proposta de construir un estado feminista 

E8: Totalment, jo estic a favor de la reforma horari, de fer horaris més, 



38 

 

d’entrada com més Europeus, de treballar fins les cinc o les sis de la tarda, 

concentrar sobretot l’activitat al matí que també el nivell de descans és molt 

millor, hi ha gent que fa jornada maratoniana, i això de plegar a les deu es 

como... dónde vas! Eliminar en la mesura que es pugui els trabajos 

nocturnos, perquè empitjoren les condicions de, de vida, i això, jo crec que 

em de repartir la riques i el treball, o sigui els que tinguin molt deixin de 

tenir tant, i els que no tinguin res tinguin per garantir la seva vida, i... i el 

treball que existeix repartir-lo 

 

 7.4. Trascripción de las entrevistas  

a) Entrevistada: E1 + 42 anys 1 

0.2. Si vols començar per fer una breu presentació: edat, on treballes... 2 

Vale, doncs sóc E1, tinc 42 anys i en aquest moment no treballo, estic a l’atur, fa un any que 3 

vaig deixar de treballar, i em vaig posar a fer un grau superior d’integració social 4 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 5 

1.1. A la feina, treballes sola o en equip? 6 

No, quan tenia feina treballava en equip. Jo era la responsable d’un departament, del 7 

deapartament de facturació d’un laboratori farmacèutic i tenia al meu càrrec vuit persones 8 

- Tens relació amb els i les companyes de feina? 9 

Si, am... relació personal? 10 

- Si 11 

Si, si clar, en el moment que portes un departament has de tenir relació, hi ha gent que poder has 12 

de tenir una mica més personal, i hi ha gent que... a l’equip érem tot noies, teníem sobretot gent 13 

gran de 50 en amunt, però perquè els origen de l’empresa, és, és molt antic i encara queden 14 

aquelles persones residuals, no? Però, si que és cert que la gent que entrava nova si que era gent 15 

de 20 i pico, i érem tot noies 16 

1.2. Senties que la feina és compatible amb el teu dia a dia?  17 

A veure, la, l’has de fer compatible, vale? Jo tinc dos nens i l’has de fer compatible, és molt dur, 18 

és molt dur perquè tu vols anar ascendit en la teva vida professional, però clar, la teva vida 19 
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personal, estàs lligada, no? És com que et tira una mica enrere, de fet, jo crec que o sigui a la 20 

meva empresa si que es treballava molt el que és la conciliació familiar, però, encara hi així si tu 21 

volies superar una mica professionalment, és molt complicat, jo vaig tenir molts problemes 22 

1.5. Creus que les jornades laborals, i els salaris permeten portar una bona vida? 23 

Si bueno, en el treball que jo estava, ja et dic, es treballa bastant la conciliació familiar, a... allà 24 

fèiem torns, o matí o tarda, la qual cosa, si tu entraves a treballar a les set, a les tres ja estaves 25 

fora. Potser estar tota la tarda amb els teus fills o amb la teva família, vale? I si que els que 26 

treballaven a la tarda si que ho tenen més complicat vale, però, a les oficines sempre 27 

treballàvem al matí, i crec que si que en aquest cas si 28 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 29 

2.1. Actualment, vius emancipada?  30 

Si 31 

- Com vius la convivència en el dia a dia a casa? 32 

Súper bé, sobretot des de que vaig deixar de treballar, perquè va arribar un moment que jo 33 

treballava 12 i 13 hores al dia, con la qual cosa la meva família quedava en un segon, en un 34 

tercer o quart lloc, no? I en el moment que jo deixo de treballar i puc estar més present a casa i 35 

puc estar més present a la vida familiar, la relació entre nosaltres, dóna una volta important, i el 36 

fet de que jo em poso a estudiar, la relació amb els meus fills també... en el moment que jo vaig 37 

deixar de treballar va millorar tot [riu] frase final 38 

2.2. Quan sorgeix un imprevist, a qui recorres? 39 

Les dones continuem sent els pilars de les famílies, a llavons, a casa meva, quan hi ha algun 40 

imprevist els meus fills venen a mi, el meu home ve a mi, i jo normalment he de venir a mi, 41 

segons quines tasques encara si que les puc, emm... derivar, però, he d’anar amb mi amb mi 42 

mateixa 43 

2.3. A casa teva, com us repartiu les tasques de la llar? 44 

Bueno, doncs, en el moment que jo... o sigui, va haver-hi un abans i un després, eh, en el 45 

moment que deixo de treballar, i caic malalta, perquè caic en depressió, doncs allà ens vam tenir 46 

que arremangar tots, i les tasques es divideixen entre tots, o sigui els nens posen la rentadora, 47 

l’estenen, paren la taula, se’n encarreguen del rentavaixelles, passen la rumba, o sigui, les feines 48 

de casa realment estan totes repartides. Si que es cert que sempre hi ha d’haver-hi una veu 49 

cantante, i en aquest cas sóc jo, la que ha de dir, s’ha de treure la pols, s’ha de passar la rumba, 50 
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s’ha de treure el rentavaixelles, o sigui, hi ha d’haver una persona que és la que organitza i la 51 

que dóna ordres, i la resta de la família pues va fent, no? però, jo 52 

2.4. Personalment, quines són les tasques del dia a dia, que set fan més feixugues?  53 

Els àpats, els àpats, si, si... depenent del torn que faci el meu home, si el meu home treballa de 54 

tarda doncs aquella setmana farà ell el dinar, però sinó, que normalment sempre treballa de nit, 55 

jo sóc la que m’encarrego del dinar i del sopar, i de pensar de que has de fer... bueno, del 56 

menjar, és lo pitjor  57 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta?  58 

Si 59 

- Qui et va cuidar? 60 

Em va cuidar el meu home i els meus fills, si 61 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o, proper malalt? 62 

Si 63 

- Com t’ho combinaves amb el teu dia a dia? 64 

És complicat, és complicat, m’he tingut de fer càrrec del meu pare, i m’he tingut que fer càrrec 65 

també del meu germà. I, clar, és complicat, perquè clar, treballes, tens la teva casa, però també 66 

havia d’anar a l’hospital i estar amb ell. Llavors, aquí vaig comptar molt amb el suport de la 67 

meva mare i la meva altre germana, perquè ells no treballen i no tenen càrregues familiars, 68 

llavorens ells van donar un suport més gros, no? Jo, no se, cuides puntuals, quan jo podia, és 69 

que no, no em donava la vida 70 

2.7. T’has plantejat tenir fills? 71 

Si, si, del primer, del minut zero que amb la meva parella sempre hem volgut tenir fills, i si no 72 

els vam tenir més d’hora és perquè no van venir, però si, si, ho teníem claríssim 73 

2.8. Quan a casa, es posen malalts els nens, per qui demanen?  74 

La mama! La mama, claríssim  75 

2.9. Veus viable cuidar una persona i seguir mantenint la teva vida?  76 
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No, si jo ara m’imagino que la meva mare es posés malalta i depengués de mi, seria molt 77 

complicat, l’hauria de portar a casa meva, l’hauria de portar a casa meva, a més, que vivim a 78 

municipis diferents, l’hauria de portar a casa meva i seria complicat, si 79 

- Creus que, els serveis públics, actualment, són suficients per assegurar les cures?  80 

No, no, la intenció hi és però els recursos no hi són 81 

2.11. Per altre banda, què et semblaria que l’estat elaborés polítiques públiques que 82 

inserissin en la repartició del treball de la llar? 83 

Aam... a mi em semblaria bé, però, perquè encara hi ha moltes dones, que estan molt assentades 84 

en, en el patriarcat i hi ha motles dones que no s’hi veuen capaces de dir, bueno, fins aquí, a 85 

partir d’ara tu et faràs el llit, tu et faràs lo altre... hi ha moltes dones que encara no, no poden, 86 

llavons que t’ho portin fet de fora, pues estaria bé, no se si m’explico... 87 

- Si 88 

Jo en el meu cas no perquè, bueno, pues perquè va anar així i perquè entre cometes vai tenir un 89 

parell de cullons i enfrontar-me a la família, i fer el paper de dolenta i a vegades inclús et sents 90 

com, vio... es que clar, tu no vols fer res i ens encolomes a nosaltres tota la feina, no? I 91 

realment no és així, vivim en una casa i estem tots, tots embrutem, tots... sas? I les feines s’ha de 92 

fer entre tots, però, tot i que reconec que jo mateixa em surt lo de: es que no m’ajudes, i no es 93 

que no m’ajudis a mi, no ajudes a la casa, a la família no? No a mi, i a vegades si que reconec 94 

que encara això està allà  95 

 96 

 BLOC 3. Temps lliure 97 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 98 

No  99 

3.2. I... aleshores, bueno, la següent pregunta és a que dediques el teu temps lliure? 100 

[riu] doncs mira, dedico el meu... la poqueta estona que tinc per mi la dedico per meditar, per 101 

meditar i desconnectar. Meditar i reiki, i és lo que a mi m’ajuda a tornar a carregar piles i tornar 102 

continuar les 24 hores. 103 

3.4. Si poguessis escollir i fer el que volguessis, a que dedicaries el teu temps lliure? 104 
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A... continuaria fent les meditacions i el reiki, treballaria molt més les teràpies alternatives i a 105 

passejar per la muntanya, això ho enyoro molt 106 

 107 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 108 

3.1. Quan surts amb el teu cercle d’amics, què soleu fer? 109 

Xerrar, xerrem molt, xarrar, xarrar, molt, i riure, si... 110 

- El teu cercle d’amistats, té estudis, treballen...? 111 

Tinc de tot, tot depèn del lligam. Hi ha cercles d’amistats que són meus de tota la vida, i hi ha 112 

altres cercles d’amistats que venen donats pels nanos. El tenir fills t’obra molt la porta a altres 113 

cercles socials, no? I em trobo que hi han nanos de l’edat dels meus fills que tenen pares molt 114 

grans, en canvi hi han nanos que tenen els pares molt joves. A llavons, depèn, hi ha amistats que 115 

són més grans que jo, en canvi hi ha amistats que són bastants més joves... hi ha de tot 116 

3.2. Hi ha diferències en les coses (activitats) que fas quan estàs amb un cercle o amb un 117 

altre? D’amistat o família 118 

No, perquè amb la gent gran, el cercle d’amics que jo tinc més grans que jo ja me’ls he buscat 119 

que tinguin una ànima o un esperit jove, i encara a vegades aa... fan coses que les joves no 120 

farien sas, perquè és com que t’ho passes més tot pel forro, sas 121 

3.3. Alguna vegada, has sentit que el teu entorn jutgés alguna decisió teva? Alguna cosa 122 

que hagis fet...  123 

Si! Si... la decisió de deixar de treballar i posar-me a estudiar, això ha sigut molt jutjat, MOLT, 124 

o sigui una dona de 42 anys, ha de deixar una feina que porta 22 anys treballant amb dos 125 

criatures, agafat el paro, que entre altres coses cobres bastant menos, posar-te estudiar en 126 

aquestes alçades, estamos locos, sas... si que he sigut molt jutjada, hi ha molta gen que s’estima 127 

més tenir una estabilitat abans de ser més feliç, no? Però a vegades per poder ser més feliç ha de 128 

deixar les coses que tenies enrere, sinó, no pots avançar  129 

3.4. Sols i et solen demanar ajuda? * entorn 130 

Jo he aprés a demanar ajuda, perquè, jo sola no puc, perquè és quan peto, he aprés a demanar 131 

ajuda, per lo tant, això és recíproc, la gent també després et demana a tu, és un dar y recibir, és 132 

així, si  133 
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3.5. Renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la criança dels 134 

teus fills? 135 

No ho vai fer en el seu moment, i no faria ara tampoc. Jo, jo crec que has de ser mare, i has de 136 

tenir criatures, però has de continuar amb la teva vida, jo aquí no estic d’acord, no ho 137 

comparteixo això... 138 

3.6. Creus que l’estat hauria de modificar les jornades i les condicions laborals per poder 139 

conciliar?  140 

Clar, en el meu cas personal jo això ho vai tenir molt fàcil, però reconeix-ho que hi ha moltes 141 

dones pues que no, no, no pel seu horari pues no ho tenen igual de fàcil i mm... això si que... en 142 

el meu moment personal no, però, reconec que hi ha dones que si que ho necessitarien  143 

- El principal problema, és econòmic?  144 

No, jo crec que no, jo crec que és un problema social no, no és econòmic, perquè aquest 145 

problema el pot tenir una noia que igual t’està treballant en un súper per 800 euros o, li pot 146 

passar també en una dona que estigui treballant i cobri 1.800, sas, no, jo crec que és un 147 

problema social. No estem preparats, no estem preparats 148 

- Moltes gràcies per les respostes! 149 

 150 

b) Entrevistat: E2 + 33 anys 151 

0.3. Si vols començar per fer una breu presentació: edat, on treballes... 152 

Em dic –(-), - i fa poc he muntat una empresa, sona molt gran però...[riu] que camperitzem 153 

vehicles, camperitzem furgos, fem vehicles vivenda, i res, porto a Granollers 4 o 5 anys i tinc 33 154 

anys 155 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 156 

1.1. A la feina, treballes sola o en equip? 157 

En equip, treballem, som dos socis i tenim gent ocasionalment que ens ve a ajudar quan tenim 158 

molta feina 159 

- I sou homes treballant, o, hi ha de tot? 160 

Som tot homes 161 
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1.2. Sents que la feina és compatible amb el teu dia a dia?  162 

Aaa, a vegades si, a vegades no tant, al ser autònoms doncs anem una miqueta en funció de, de, 163 

la demanda que tenim en moments ocasionals, hi ha vegades que tenim molta feina i altes 164 

vegades que no en tenim tanta, i doncs, quan en tenim molta la vida familiar, social i la vida 165 

que, fora de la feina doncs és una mica més complicada de compaginar, i quan no hi ha tanta 166 

doncs menys, tot i això si que intentem, intentem tenir uns horaris i intentem que, pues el que el 167 

treball no sigui el centre de la nostra vida, sinó que sigui una cosa més... bueno, que per sort o 168 

per desgràcia ens toca [riu] ens toca viure i compartir, i compaginar amb les nostres vides 169 

1.3. Si poguessis escollir, canviaries el teu lloc de treball? 170 

Mmh, no, no no 171 

1.4. I ara una pregunta, així en termes generals, creus que les jornades laborals, i els 172 

salaris permeten portar una bona vida? 173 

No, jo he sigut treballador tota la meva vida, ee, treballador assalariat tota la meva vida fins 174 

faa... tres quatre mesos que vam començar aquest projecte i.. i no, crec que no, realment, i més 175 

en, en el país en el que vivim, sigui Catalunya sigui Espanya ee... les jornades laborals no estan 176 

gaire, gaire enfocades a la conciliació a la vida laboral, els horaris, i després en temes de salaris, 177 

evidentment no, vull dir, la vida és molt més cara dels salaris que ens proporcionen les empreses 178 

i... i bueno, demostrat està la precarietat que hi ha en aquest país, en tots els aspectes de la vida, 179 

laboral, en tema de vivienda, en tema... en aspectes bàsics que s’han de cobrir, que s’haurien de 180 

poder cobrir amb els salaris que ens proporcionen  les feines assalariades i no es cobreixen, per 181 

tant, no, no és compatible i no és compaginable 182 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 183 

2.1. Actualment, vius emancipat? 184 

Si, si si, vivim en família, la –(-), la meva companya, la meva filla –(-) i els gossos  185 

- Com és la convivència en el dia a dia a casa? 186 

Bona, tot i que és complicat perquè bueno, ara tenim una nena que té un any i quatre mesos i 187 

abans era més senzill i ara... ara si que notem que la conciliació familiar a vegades és 188 

complicada i em de tirar d’avis, em de tirar, de, de gent que ens ajudi, i, i des de ben petita la –189 

(filla)-, per decisió pròpia, tampoc no per, no per... perquè haguem tingut la necessitat 190 

imperiosa, però des de ben petita va a l’escola bressol que, que això vulguis que no també ens 191 
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dóna unes certes hores, per, per dedicar a la feina o altres aspectes que necessitem nosaltres per 192 

les nostres vides 193 

2.2. Quan sorgeix un imprevist, familiar, personal, a qui recorres? 194 

Doncs a les àvies, i als avis, si en aquest cas, a les àvies i als avis, si 195 

2.3. A casa teva, com us repartiu les tasques de la llar? 196 

No ens les repartim, o sigui no tenim estructurada cap roda de feines, per dir-ho així sinó que 197 

anem fent sobre la marxa i, i més o menys intentem que sigui equitatiu però no, no, no busquem 198 

que sigui equitatiu perquè des de bon principi creiem que ho hem fet sempre així, i hi ha 199 

vegades que, mesos que algú tira molt del carro, i hi ha altres vegades que algú té altres 200 

projectes més importants, o, o necessita més temps personal o alguna motivació, i, i l’altre 201 

persona ha de tirar més del carro en les feines de la llar, però, no és un tema que... no és un tema 202 

que sorgeixi molt a casa, perquè crec que és, per sort, ens surt bastant natural 203 

2.4. Personalment, quines són les tasques del dia a dia, que set fan més feixugues?  204 

Més fa... a veure, no és per tirar-me flors, però no és una cosa que em costi molt de fer, potser, a 205 

veure així ràpid, ee... tema de rentadores jo amb això soc una mica despistat [riu] però, les altres 206 

coses, a veure, no ens capfiquem molt, i sobretot des de que som pares i mares, perquè creiem 207 

que hi ha altres aspectes més importants, la casa tampoc és un caos, ni un desastre, però, si una 208 

cosa no es pot fer, no es fa i ja està i ja es farà un altre dia, i lo que em costa més, pues potser... 209 

ara que sóc autònom i la veritat és que tinc una miqueta menys de temps que abans, doncs pf... 210 

pf... tot costa una mica, però, no hi ha res que em faci, oh quina madra haig de fer això a casa, 211 

no se que... no, simplement és trobar, pues això que parlàvem abans, el temps per fer-ho, 212 

bàsicament el que costa més és trobar el temps per fer-ho 213 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o, proper malalt? 214 

Si, si, si, durant molts anys mon pare, bueno, mon pare va morir quan jo tenia 24 anys i els 215 

últims anys de vida, doncs va tenir diverses enfermetats entrellaçades i, sobretot els últims 216 

temps, la meva mare encara treballava, i jo... vaig, vaig, tirar bastant del carro en aquest sentit, i 217 

vaig passar molt de temps amb ell, si 218 

- Com t’ho combinaves amb el teu dia a dia? 219 

Durant un temps, ee, era perquè jo... estudiava però feia un horari bastant intensiu d’estudis i 220 

tenia molt de temps lliure i després, jo me’n vaig anar a viure a Berga, durant m... tres anys i 221 

tenia uns horaris així una mica especials, però que, em proporcionaven molts dies lliures entre 222 
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setmana, llavors, sempre que tenia festa pues baixava aquí i.. ens ho anàvem turant entre tots, 223 

però si recordo que els últims, quan tenies una estoneta pues anaves cap allà, i intentaves 224 

compaginar-t’ho de la millor manera possible que no era fàcil, però, pues sacrificant altres 225 

coses, vull dir... i la paraula sacrifici potser sona molt forta perquè ho feies amb, amb, voluntat 226 

no? I és una persona que t’estimes, però... deixant de fer altres coses, no sacrificant. Deixant-les 227 

de fer, simplement, per voluntat 228 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta? Qui et va cuidar? 229 

Si... fa poc [riu] 230 

ee.... la Sònia bàsicament, la meva companya, i... bueno, la, me mare que no viu aquí a 231 

Granollers, però està a prop, 20 minuts pues està sempre, està allà... sempre... 232 

- Pendent 233 

Si [riu] és com una aureola que tens allà, sempre a sobre, que sempre [riu] sembla que no, però, 234 

ostres, ho controla tot. Però bàsicament la Sònia perquè jo aquí a Granollers no tinc família, i, 235 

amics si que en tinc però, bàsicament els meus amics estan a Premià i, la meva companya, si 236 

2.7. T’havies plantejat tenir fills o filles? 237 

Si, sempre, si 238 

- I, perquè? 239 

Doncs perquè és una experiència que... que crec súper positiva, no? I sóc de les persones que 240 

creuen que, que... bueno no sé, tinc la mentalitat de que, ho intento construir un món, diferent al 241 

que tenim, alternatiu per dir-ho d’alguna manera, a la... a la... pf, bueno, és igual, no, no ens 242 

allargarem en aquest aspecte, però, però crec que, en, en l’educació de, de, de les petites i els 243 

petits doncs recau part de la feina a fer per intentar crear una societat doncs on ta puguem viure 244 

d’una manera més... no se com explicar-ho, bueno si, nem a tòpics, però bueno si, una miqueta 245 

més lliures, més amb consciencia i en pau amb nosaltres mateixos, llavors, a part de la 246 

satisfacció personal que pot significar tenir una persona a casa, petiteta i anar educant-la i anar 247 

compartint la vida amb ell, que és súper divertit, doncs també hi ha l’aspecte aquest, més polític 248 

o més social, no? De dir, bueno doncs les noves generacions han de venir d’algun lloc, a 249 

vegades també t’entra el dubte, no? De si és, o no és, ètic o racional no? Ser pares o mares en 250 

aquesta societat, perquè el món que els hi tocarà viure i que ens està tocant viure a nosaltres 251 

també doncs no, no és el millor lloc per viure, però, si no són les noves generacions qui ho 252 

canviïn i nosaltres mateixes perquè encara som molt joves, pues, qui serà? I si, ens em plantejat 253 

tant ser pares biològics com ser mares biològiques com, com també adoptar, que encara a dia 254 
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d’avui també ens plantegem i potser algun dia ho acabem fent, no, no és un tema que haguem 255 

tractat a fons però si que ha sorgit en diverses converses, a, familiars 256 

2.8. Molt bé, i quan a casa, es posa malalta la nena, per sol demanar? 257 

Doncs... tira més de mama, normalment, la Sònia ha passat més temps amb ella perquè, bueno 258 

m’imagino que la jo sabreu no, però que el, la, el període de paternitat i de maternitat en, en 259 

aquest país doncs, és més llarg per les mares que pels pares, apart la Sónia va allargar aquest 260 

període de maternitat, ee... perquè la va fer f... bueno, no és que l’allargués, es que es va veure 261 

obligada perquè la van fer fora estant embarassada a la feina, no li van renovar el contracte, per 262 

tant, la van fer fora [riu] i... ella va passar més temps al principi amb la Joana, després quan ella 263 

ha començat a treballar això s’ha equiparat una mica, si que és cert de seguida que ja notes que 264 

ja va demanant a tothom més per igual, tot i que el vincle que té amb la seva mare és més fort, 265 

llavors en moments de, d’atenció, d’estar malalta, de, de necessitat, de necessita alguna cosa 266 

imperiosa que a vegades no saps ni que és, però si, si que tira més de, de demanar per la mare  267 

2.9. Veus viable cuidar una persona i seguir mantenint la teva vida?  268 

És difícil aquesta pregunta... [riu] Veig, que has de canviar coses de la teva vida, veig que has 269 

de canviar rutines i veig que clar, has de pensar, dedicar un temps que abans dedicaves a altres 270 

coses, i, i has de compaginar aquestes altres coses que feies amb, amb  la nova realitat que tens, 271 

per tant, ee... és compatible si, però, sempre s’han de introduir canvis, i moltes vegades si que és 272 

veritat, que deixes de fer coses perquè en tens altres que fer, ara, i tens responsabilitats, i... que 273 

no són dolentes ni bones, no ho estic jutjant això, però, les has de fer, la teva vida com a terme 274 

general pot seguir bastant igual, però motles coses, petites o, petites coses que no vol dir que no 275 

siguin importants, si que les has de començar, o, a canviar o a reestructurar o a veure com les 276 

encabeixes en aquesta nova realitat que tens 277 

- Creus que, els serveis públics, actualment, són suficients per assegurar les cures?  278 

No, no, no, un no rotund.  279 

2.10. Per altre banda, què et semblaria que l’estat elaborés polítiques públiques que 280 

inserissin en la repartició del treball de la llar? 281 

Mjum... em semblaria bé tal i com està estructurada la societat avui en dia, no? Sembla que, 282 

que, ens hagin de dir el que hem de fer, i llavors, des d’aquesta visió on les persones o la 283 

societat, las persones no, la societat en general ee... necessita que li diguin el que ha de fer ee... 284 

doncs no veuria amb mals ulls que s’introdueixin polítiques per intentar, doncs, equiparar, no sé 285 

si és la paraula correcta, doncs, ee... aquesta distribució de tasques, tot i que crec que eh... 286 

aquesta funció s’hauria de desenvolupar des d’una besant més social, l’estat hauria de ser social 287 
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però no ho acaba de ser, per tant... no crec gaire en les imposicions, perquè al final segurament 288 

es faria a través de legislació que acabaria sent una imposició, però a vegades, tal i com està 289 

estructurada la societat d’avui en dia, per fer un revertiment d’aquesta situació doncs s’haurien 290 

d’implantar aquest tipus de polítiques, segurament, aleshores, emm... també és complicada la 291 

pregunta, perquè la resposta dóna per molt. No? Perquè, pf... no hi crec gaire en els estats 292 

tampoc, no? Aleshores, em, hi crec, o sigui, no, no hi crec, però entenc doncs això, que en la 293 

manera que estem estructurats cal que actuïn en diferents aspectes de, de la vida social. 294 

Aleshores, com ho veuria? Doncs, m’hauria de mirar molt bé, quines serien aquestes postures 295 

que agafarien... no sé com ho has preguntat eem... 296 

- Si, polítiques públiques 297 

Aquestes polítiques públiques hauríem de veure com, com s’efectuen i realment quin rerefons 298 

té, no? Si és d’imposició, o si és d’educació, o si és de intentar, e, revertir la situació des de.. des 299 

d’una postura més educativa, llavors, segurament hi estaria més a favor, però, el que no 300 

m’agraden són les imposicions  301 

 BLOC 3. Temps lliure 302 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 303 

Poquet, a, actualment en tinc poquet  m’agradaria tenir-ne més sincerament, però bueno, ee, 304 

sabem que estem en un moment de, de l’educació de la nostra fills que, que és molt exigent, 305 

perquè és una persona molt, molt, completament dependent, llavors necessita algú al costat tota 306 

l’estona i, i, si, perquè jo era una persona molt autònoma abans de tenir una família i trobo a 307 

faltar aquesta autonomia en certs moments de la meva vida de poder dir, pues ahora hago lo que 308 

quiero, i moltes vegades no, no tinc el temps per poder fer-ho, ja sigui per l’educació de la meva 309 

filla, per la convivència familiar o per la meva feina també, que el, el haver desenvolupat un 310 

projecte de feina, laboral nou, doncs exigeix molta, molta dedicació al principi, tot i que totes 311 

dues coses les faig amb bastant de gust, i les incorporo dintre de la meva vida i dintre de, o 312 

sigui, és un conjunt i per tant, la meva feina és un hobbie i la meva filla és un hobbie, per tant, 313 

he canviat hobbies per hobbies, per tant, estic content igual 314 

3.2. A que dediques el teu temps lliure? 315 

Doncs, m’agrada molt baixar al poble, a Premià que ho trobo molt a faltar no? Estic molt, tinc 316 

molts llaços allà, de, de companys, d’amics, de família i m’agrada molt baixar al poble, i 317 

després tenim, bueno, jo estic molt vinculat al món de les furgos i llavors, en el moment que 318 

tenim fem una escapades amb furgo, llavors, això no és temps lliure no? Però, hi ha l’altre 319 

aspecte que és la militància, no? Política, que actualment és molt baixeta perquè no, no 320 
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gaudeixo de, de gaire temps per poder implicar-me en, en molts, en moltes lluites i en molts 321 

aspectes que m’agradaria, però, això no és temps lliure per mi. Llavors, això és una obligació 322 

moral, com aquell qui diu [riu] per tant, no ho inclouríem dintre d’aquest paquet 323 

3.3. Si poguessis escollir i fer el que volguessis, a que dedicaries el teu temps lliure? 324 

Si pogués escollir fer el que volgués segurament marxaria d’aquest país [riu] si, si si, si, i no ho 325 

descarto, però, m’agradaria provar, m’agradaria provar la vida en altre territoris del món que, 326 

que crec que poden ser guays d’explorar, en família, si, m’agradaria, si si 327 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 328 

4.1. Quan surts amb el teu cercle d’amics, què soleu fer? 329 

Doncs, ara... poca cosa, eh, pf... anar a fer cerveses ens agrada bastant [riu] no, no ens 330 

enganyarem, i, i ara, també, tota l’estona em repeteixo molt amb això, però és que és el centre 331 

de la nostra vida ara, doncs, pues, ara amb els altres companys, a vegades també venen altres 332 

amics que no són pares, pues intentem també buscar activitats on puguem compaginar la nostra 333 

diversió amb la diversió dels infantats, de, dels peques del grup d’amics i intentem buscar 334 

l’equilibri entre que siguin coses que ens ho puguem passar tots bé, no anar a un lloc d’aquests, 335 

no sé com es diuen, anar a un xiqui-parc d’aquests que només s’ho passen bé ells, pues intentar 336 

buscar lloc, per exemple, pues va fem un, un menjar a la muntanya que tothom pot trobar el seu 337 

lloc per estar a gust i passar-ho bé, pues intentar buscar aquests espais 338 

- El teu cercle d’amistats, tenen estudis, treballen...? 339 

Doncs, es curiós, perquè tinc, hi ha una diferència d’edat entre jo, vaig amb gent, que són dos 340 

tres quatre cinc anys més grans que jo, i, tres quatre cinc anys més petits que jo, els que són més 341 

grans que jo, cap, o gairebé cap té estudis, universitaris cap, i després dels que som més petits, 342 

la meva generació és fifty-fifty i dels petits, i petits de, em refereixo perquè són uns anys més, 343 

més joves, gairebé tots tenen estudis universitaris. I sempre m’ha cridat molt l’atenció, sempre 344 

és una cosa que hi he pensat i hi he reflexionat bastant, i, em crida l’atenció, suposo que 345 

nosaltres, de la meva edat cap a dalt, teníem una consciencia com molt de, de voler sortir molt 346 

ràpid de casa, de voler fotre el camp i de voler, començar a treballar, perquè també era un 347 

moment, entre cometes, de bonança econòmica, era molt molt fàcil trobar feina, era molt molt 348 

fàcil tenir un sou, elevat entre cometes, fa uns anys, i estava com molt a l’abast, llavors, era com 349 

molt temptador. I, crec que va una mica en... parlo dels meus amics, no, no estic fent, un una 350 

visió general de la societat, i crec que anava per aquí, i també crec que molts d’ells, entre els 351 

quals m’incloc, els quals ens arrepentim. Jo tinc estudis de, de, tinc dos graus, un grau mig i un 352 

grau superior, i, sempre vaig dir que no volia anar a la universitat perquè volia especialitzar-me 353 
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en una feina, i, i començar a treballar ja, que és el que vaig fer, i, i amb els anys me n’he 354 

arrepentit, i ara, doncs no descarto alguna vegada poder intentar anar a la universitat, però, em 355 

fa una mandra eterna, una mandra increïble [riu] 356 

4.2. Hi ha diferències en les coses (activitats) que fas quan estàs amb un cercle o amb un 357 

altre? D’amistat o família 358 

Si, per exemple, quan estic amb el cercle de, d’amics de, de la Sònia, també són amics meus 359 

d’aquí de, de Granollers, tant les coses que es fan, segurament, com també les converses que es 360 

tenen són molt diferents per exemple que quan vaig a Premià, i si que noto diferència, i també 361 

entre, pues això, entre els diferents grups d’amics que tens de diferents edats, també noto 362 

bastanta diferència, els meus amics de tota la vida són com molt punkis, no? També estan molt 363 

polititzats, i, i les converses solen anar més en termes de política, de música, de, de entre 364 

cometes de coses alternatives, i de vegades pues quan entres a altres grups que són gent 365 

magnífica igual, no estic jutjant, pues, es parlen d’altres coses, i també a la vegades pues això, al 366 

parlar, no? Pues acaba siguent el que acabes fent, no? Pues ostia, pues... jo quan estava a 367 

premia, pues ostia, un dissabte a la tarda per mi era lo més normal anar a una xerrada, o anar a 368 

una conferència o anar a una ponència... en canvi, aquí a Granollers, com, en part, dels amics, 369 

de, si, de la Sònica, i les amigues, pues això no, no, no és normal, gens normal, un dissabte anar 370 

a una xerrada a vegades és com mandra, no? i... i, si, si, hi ha molta diferència, depèn amb qui 371 

vagis de quines activitats, o, com dediques el temps lliure 372 

4.3. Alguna vegada, has sentit que el teu entorn jutgés alguna decisió que hagis pres?  373 

Humm... alguna vegada si, alguna vegada si, moltes no. Si, hi han vegades que t’equivoques a la 374 

vida, i, i, et sents jutjat, si, si si... 375 

- Vols posar un exemple? 376 

Si! Si, si, jo alguna vegada, per exemple en temes sentimentals o de parella, l’he liat, no? I, i 377 

aquí és molt fàcil jutjar a la persona que l’ha liat, no? Vull dir, pues tenies una companya i has 378 

anat a un altre persona, o, o ho has deixat estar d’una manera que segurament no era la més 379 

correcta, i, i, t’hi sents jutjat i, i pots arribar a entendre que la gent no t’entengui, perquè ho has 380 

fet segurament no t’has sapigut explicar i segurament ho has fet malament, però, però si... et sets 381 

jutjat, o t’has pogut sentir jutjat, tot i que en el meu cas no ha sigut dramàtic ni, ni m’ha 382 

comportat problemes, però, jo crec que gairebé tothom en algun moment ens em sentit jutjats 383 

pels nostres amics o, si, si, si 384 

4.4. Sols i et solen demanar ajuda el teu entorn?  385 

Mmmh.... 386 
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- O sigui, quan no arribes a més, demanes ajuda?  387 

Jo, sóc una persona que... demano molta opinió, però no molta ajuda. A mi em costa demanar 388 

ajuda, soc una persona que s’ho menja tot molt ell, no es que... no es que no em sàpiga... em sap 389 

greu demanar ajuda, si... si, és com... a vegades jo que se, haig de fer una cosa que dic, ostres 390 

entre dos ho faríem en un moment, i penso ostia tiu es que poder està fent algo, i... se sentirà 391 

obligat i no se que... i sóc una persona que li costa molt demanar ajuda, i és una cosa súper 392 

negativa, eh, però em costa, i... i, i consell si que me n’han demanat varies vegades, si que és 393 

una cosa relativament normal, en el meu cercle d’amistats, però, sobretot amb les meves 394 

amigues, amb els meus amics, no tant. Eh... hi ha uns rols de... i això ho hem parlat varies 395 

vegades entre nosaltres i tenim uns rols establerts entre els homes de Premià, parlo, de, del meu 396 

grup d’amics de Premià, ostia, que ens costa dir-no les coses, una barbaritat eh, pf... però, molt 397 

molt, moltíssim, i, i demanar ajuda per coses tontes, eh, és molt fàcil, però, demanar ajuda quan 398 

realment estàs fotut per una cosa important, això, és més complicadot... però buneo, intentem 399 

treballar, tot i que és difícil i tenim, ostia, cada vegada que, que va passant el temps, són coses 400 

que, que com costen una mica més, no? Però, però si. I consell si que en demano, sobretot a la 401 

meva germana li demano sempre, sempre, sempre, no se, la considero una persona súper 402 

intel·ligent i, i, i que té súper bones idees i que em coneix molt molt bé, i a vegades, sempre 403 

m’ajuda, i a la Sònia també, a me mare també, tot i que de vegades no li faig gaire cas [riu] però 404 

m’agrada sentir la seva opinió, si, si, si que ho faig, si 405 

4.5. Renunciaries, a la teva carrera professional, la teva professió, per estar present durant 406 

la criança dels teus fills i filles? 407 

Mjum... Crec que hi estic... present... segurament, hi podria estar més, i segurament, ee... hagués 408 

renunciat a la que tenia fins ara, que era una feina que no m’agradava, i era un projecte laboral 409 

que no em representava com a persona, però, ara no. No, perquè m’ha costat tota la meva vida 410 

laboral trobar aquest moment, en el que, que per mi és un carmelet ara mateix, i m’ho estic 411 

passant molt bé, i crec que, això, també, a la vegada és exemple, no? Poder treballar del que 412 

t’agrada, de la manera que t’agrada, i, deixar una feina que tenies un bon salari, un bon, unes 413 

bones condicions laborals, i que... tenies un contracte de per vida com aquell qui diu, tenia feina 414 

assegurada i, deixar-ho tot per anar a fer el que t’agrada crec que és un exemple súper positiu 415 

també per la meva filla, i crec que també és educació en certa part, no és criança segurament, 416 

però si que és educació. Aleshores, crec que hem de ser capaços de la manera més possible de 417 

saber compaginar la nostra vida professional sempre i quan sigui plena amb la criança de les 418 

nostres filles i dels nostres fills. I, pf, ostia ara mateix no, no podria, perquè em deprimiria, sas, 419 

llavors, seria pitjor encara, perquè he trobat el que m’agrada i soc súper feliç i deixar això, clar... 420 

si ho fes per voluntat si, però, es que no ho vull fer, llavors, no, no no 421 
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4.6. Creus que l’estat hauria de modificar les jornades i les condicions laborals per poder 422 

conciliar millor la vida assalariada amb la...?  423 

Si, si, si. És imperdonable, un exemple tonto no, per exemple, una botiga com el Leroy Merlin, 424 

un exemple, m’ha vingut al cap perquè és la meva feina i has d’anar a comprar, obri un 425 

diumenge. Perquè? O sigui, perquè ha d’obrir un diumenge una botiga que no és, que no té cap 426 

necessitat d’obrir un diumenge, vull dir, mai, mai a la vida havien estat oberts els diumenges 427 

havien estat oberts un diumenges i ara perquè de cop han d’obrir els diumenges aquestes 428 

botigues, o perquè els horaris laborals, no, no estan regulats fins a una hora. No, si, si i tant, jo 429 

he treballat tota la meva vida a torns, matí tarda nit, caps de setmana, festius, nadals, caps 430 

d’anys, ho he patit, ho he patit molt lo que és un horari laboral dur. i.... i si, si si, hi ha feines que 431 

perquè, perquè depèn quines feines han de treballar a torns la gent, treballar a torns és dur, i, i et 432 

merma la vida, i et treu anys de vida i està demostrat per, per centenars d’estudis mèdics, 433 

llavors, eh, perquè, una fàbrica ha de tenir més productivitat a costa de la salut dels seus 434 

treballadors, per exemple, és una pregunta que un estat s’hauria de fer, no? I si realment, està 435 

avalat per la, per la, per les persones que hi viuen en ell, doncs, la salut d’aquesta gent ja et dic 436 

jo que... per experiència pròpia, que, que no és la millor que podria tenir, una cosa, és 437 

necessitats bàsiques, hauríem de veure no? Pues jo que se, els hospitals, hauríem de veure quin 438 

és el millor sistema si, si aquest és el bo o no, no sé, això no ho tinc tant controlat i això no hi he 439 

pensat tant, però sempre hi penso no? Amb la gent que treballa en les fàbriques, en la gent que 440 

treballa al camp, en la gent que té uns horaris molt molt intempestius, el camp també és molt 441 

difícil de gestionar, però, hi ha motles coses que és per productivitat, no? És perquè l’empresa 442 

tingui més beneficis, i més beneficis, llavors, i tant que l’estat hauria d’avalar, és que hauria 443 

d’intervenir immediatament, i però també torno a lo d’abans, eh, no m’agrada que siguin els 444 

estats també els que hagin d’agafar la responsabilitat d’aquestes coses, perquè realment estan 445 

tacats, vull dir... dintre d’aquests, dels grans grups corporatius hi ha tots els ex ministres, i, és 446 

una roda, són les portes giratòries, llavors, clar, vull dir, em de... intentar que aquesta gent vetlli 447 

per nosaltres, ho portem magre, però, si realment visquéssim en un estat, eh, on ta, la vida fos el 448 

centre, doncs, si, ho haurien de fer i seria una obligació... moral per les persones que dirigeixin 449 

els països o que, o que són els portaveus no? De la societat, doncs negociar amb aquestes 450 

empreses, o,  o, o, instaurar polítiques per, per la conciliació de la vida laboral i per la salut de 451 

les persones que treballen en aquests llocs de treball, si, si... i tant 452 

- Creus que el principal problema, és econòmic?  453 

Si, torna’m a fer la pregunta si us plau... 454 

- Respecte la conciliació laboral, la principal barrera és econòmic 455 



15 

 

Crec que és fifty-fifty, crec que és econòmic i d’horaris, eh. Però, evidentment, els horaris, 456 

avia’m és un rollo però acabes trobant, o intentant trobar solucions a lo que no pots trobar una 457 

solució segurament és a si no arribes a final de mes, llavors, és més magra la part econòmica, 458 

no? Perquè la gent que no té pasta i té família i conciliació laboral, bueno, i que no tinguis 459 

família, vull dir, és igual, però, quan tens fills al teu càrrec pues encara et sents més culpable. A 460 

més et sents culpable eh, que dius, joder es que manda narizes eh, vull dir... però clar, no tenir 461 

pasta és súper, súper, súper asquerós, i... no tenir temps també ho és, però... pots cobrir les 462 

necessitats bàsiques, no? De, de de la teva família o de les teves persones properes, o de qui 463 

sigui no? És igual, però, clar, clar, no tenir diners és horrible. Ahir parlava amb la Sònia, la 464 

Sònia treballa a l’Ajuntament de Granollers i, ara està en un pla d’ocupació i està amb persones 465 

nouvingudes, està en un pla d’ocupació de persones nouvingudes, i li ve la gent, clar, i, i, i li 466 

demana feines i coses, i de vegades ells, elles no tenen les eines per, per proporcionar aquetes 467 

coses, no? Clar, i quan una persona nouvinguda et mira a la cara plorant i et pregunta de que 468 

voy a vivir? Pues... això hauria de fer reflexionar a la societat, no? Vull dir, moralment, joder, 469 

són persones amb família, són persones o sense família, és igual, però que han de, han de 470 

sobreviure, llavors, com pots compaginar qualsevol aspecte de la teva vida, si, si no tens diners 471 

que en aquesta societat són tant bàsics, per tant, si, la basant econòmica és segurament la pitjor, 472 

tot i que no tenir temps és una merda [riu] 473 

- Doncs fins aquí, moltes gràcies per treure temps i fer l’entrevista! 474 

 475 

c) Entrevistada: E3 – 28 anys 476 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 477 

1.1. Actualment treballes? De què treballes? 478 

Bueno, em dic Coral, tinc 28 anys i treballo d’administrativa, visc a Bigues i Riells i... ja està  479 

1.2. Vale, actualment treballes, i a la teva feina, tens companys i/o companyes? 480 

Tinc un company de feina que a l’hora és el meu jefe, és una empresa petitona  481 

1.3. Vale, i passes moltes hores fora de casa?  482 

No, bé, faig mitja jornada 483 

- Quin horari és, més o menys...? 484 

De nou a una 485 
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1.4. I, set fa compatible amb el teu dia a dia? 486 

Si, si... perquè al tenir tota la tarda lliure, pues... puc fer el que vulgui durant la tarda 487 

1.6. i, si poguessis escollir el teu lloc de treball, quin seria? 488 

M’agradaria d’administrativa, que és de lo que estic treballant, però, més hores per tema de sou 489 

[riu] 490 

1.5. I, Creus que l’estat hauria d’apostar per reduir les jornades laborals i apujar el salari 491 

mínim? 492 

Sobre tot pujar el salaris mínims, crec que està molt baix, comparat sobretot amb els polítics, 493 

que cobren una millonada, i realment qui més ho necessita, és la gent de, de... a peu, que el 494 

polítics, pues... la casa se la pone el estado, el coche se lo pone el estado, [riu] i llavors, la gent 495 

d’a peu res... 496 

 497 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 498 

2.1. I, actualment, vius emancipada? Sola? 499 

No, visc a casa me mare actualment, si que em vaig emancipar durant una temporada, però per 500 

problemes de, de família, me mare ens va demanar ajuda, i vam anar a viure a casa seva 501 

- I, osigui, viviu més d’una persona? 502 

Vivim SIS, sis persones 503 

2.2. I, a casa teva, quines tasques que fas? 504 

Bueno, cadascú es fa lo seu, cadascú es fa el seu dinar, cadascú es renta la seva roba, es renta els 505 

seus plats, es fa las seves habitacions, aa, pues, a el quarto de bany pues, ho tenim per torns, 506 

cada setmana ho fa un diferent, i ens hora partim una mica tots, perquè ja que som tants... sas 507 

[riu] 508 

- Que tothom col·labori, no...? 509 

Sí  510 

2.4. I, bueno, ja m’has dit que si... i en què participa?  511 
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Bueno, el meu germà petit potser el que menys... és, és menor, llavor me mare si que li fa el 512 

dinar, li renta els plats i tot, però, els altres, tant el meu germà gran que ja té 22 anys, pues s’ho 513 

fa tot ell igual que nosaltres.  514 

2.5. I, quan va ser l’última vegada que et vas posar malalt/a?  515 

Deu fer sobre uns dos mesos, que vaig tenir la grip 516 

- Qui et va cuidar? 517 

El meu marit, el meu germà també està molt a sobre, pues si algú es troba malament, pues, entre 518 

tots estem a sobre de tots 519 

- El teu marit també viu amb vosaltres?  520 

Si  521 

- També el cuides quan es posa malalt? 522 

També, si, si, tots ens cuidem entre tots 523 

2.6. I, alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algú: avia, mare, persona propera 524 

malalta, que no fos autònoma? Com t’ho combinaves amb el teu dia a dia? 525 

No, no, no... com a molt el meu germà petit, i si me mare està treballant, i si estem nosaltres a 526 

casa, pues, ens ho combinem tots 527 

2.7. Et planteges tenir fills/es? 528 

Bueno, lo que surti [riu] és una cosa que no es pot escollir [riu] Si, si, un 529 

- Perquè? 530 

No se, perquè crec que és una cosa que, m’agradaria tenir una persona a qui cuidar i a qui 531 

ensenyar-li els meus valors 532 

2.8. I quan sorgeix un imprevist, a casa, qui se’n fa càrrec? 533 

Bueno, depèn, una, com t’he dit abans, una mica tots, pues participem a la llar, entre tots si fa 534 

falta, inclús si calen diners per trucar un paleta o un electricista o un fontaner o lo que sigui pues 535 

ho fem entre tots. Suma y divide y... [riu] 536 

2.9. Vale, i quan algú a casa es posa malalt, a qui demanen ajuda? 537 
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Depèn de qui hi hagi a casa, generalment, per... me mare si que treballa a, a... treballa vuit hores, 538 

però, generalment pues, té jornada partida, llavors marxa a les vuit del mati casa i no arriba fins 539 

les nou de la nit a casa, pues llavors, si, els que estem a casa som els que ens ocupem 540 

2.10. Creus que l’estat hauria d’intervenir (fent polítiques públiques i socials) per ajudar a 541 

les famílies i a les persones que no es poden valdre per si mateixes? 542 

Crec que si, perquè, sobretot les persones grans que no tenen família o que la família no es pot 543 

fer càrrec, perquè ha de treballar, perquè es que si no, sinó treballa realment no, la cosa està feta 544 

que si no treballes no menges, no, no pagues un lloguer, no pagues una llum, llavors, per 545 

necessitat em de treballar. Llavors, si l’estat pogués donar algunes ajudes o alguna cosa més, per 546 

no haver de fotre al teu avi o a la teva mare quan sigui gran a una residència... pues... que millor 547 

que estar a casa [riu] 548 

2.11. I, creus, que també, l’estat hauria d’intervenir per aconseguir repartir les tasques de 549 

la llar? De manera igualitària 550 

Bueno, nosaltres la manera que ho tenim muntat pues, puc fer rentadores jo, com pot fer 551 

rentadores el meu marit, i per exemple, si jo faig el dinar, ell renta els plats, si ell fa el dinar, jo 552 

rento els plats, ens ho anem dividint, però, malauradament hi ha motles cases que no, que no 553 

passa això 554 

- I, hauria d’intervenir, o s’hauria de quedar al marge? 555 

No, no, hauria d’intervenir, ja sigui fent xerrades o fent alguna cosa que, que, que potser en els 556 

grans els hi costaria més canviar la seva ideologia i la seva manera de pensar, però que, que en 557 

els joves no ens trobem sempre igual... 558 

- Avancem... 559 

Que, que, si... si des de petits ja veiem que les coses de casa no és de les dones, que sinó, és de 560 

tots, que és una feina de tots perquè si tots vivim a casa tots mengem, tots embrutem, pues...  561 

 562 

 BLOC 3. Temps lliure 563 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 564 

Si... si, si depèn sii... si  [pff] nose [riu] tenir la tarda lliure, pues no se, pues a vegades si 565 

coincidim amb el meu marit pues, o nem por ahi o tal  o jo a vegades agafo i marxo amb els 566 

col·legues, igual que ell queda i marxa amb els seus col·legues  567 
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- 3.3. El teu temps lliure, el acompanyada? 568 

Si, si... alguna vegada si que he dit pues, em ve de gust estar-me a casa tancada a la meva 569 

habitació, fent soffing o mirant una peli o llegint un llibre, simplement, i ja està 570 

3.4. Si poguessis escollir, a quines activitats t’agradaria dedicar el teu temps lliure?  571 

No se, m’agrada molt llegir, m’agrada molt llegir... 572 

 573 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 574 

3.1. Vale, i el teu cercle d’amistats té estudis? 575 

Si té estudis? 576 

- Sí, universitaris... 577 

Si, hi ha de tot, s’hi ha que si, n’hi ha que encara s’ho estant traient [riu] 578 

3.2. Quan surts amb el teu cercle d’amistats, quines activitats soleu fer? 579 

Bueno, depèn de amb quin cercle d’amistats em junti, si em junto amb uns pues, aa... pues, 580 

xarrem, pues ens quedem, pues... anem a comprar a... jo que se, varies coses, o, i, o, anem a 581 

prendre una cervesa, o, o, simplement xarrem i, i estem amb nosaltres mateixes i explicant-nos 582 

les nostres coses i ens desfoguem  583 

3.3. Hi ha alguna activitat que, a tu personalment t’agradaria fer, però que les teves 584 

amigues no s’hi apunten?  585 

No, no... realment, si tots podem proposar coses, tots, tots proposem, i generalment sempre fem 586 

una mica de tot 587 

3.4. I, hi ha alguna activitat que t’agradi fer, i que, no sigui ben vista o acceptada pel teu 588 

entorn?  589 

No, perquè, el... si hi ha alguna activitat que m’agradi fer, i que hagi fet, com per exemple, que 590 

abans feia bastons, pues ja... vulguis o no, coneixes gent i ja crees també un nucli d’amistats, 591 

saps... encara que no sigui amb els teus col·legues de tota la vida... però... lo hago y punto [riu] 592 

3.5. Consideres que demanes ajuda quan no arribes per tu sola ha fer-ho tot?  593 

Mmmh.... em costa una mica demanar ajuda, la veritat és que si, però, bueno, de vegades quan 594 

ja no puc més, exploto i... y lo vomito todo [riu]  595 
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- I, normalment, a qui t’adreces per fer aquetes coses? 596 

No, bueno, o quan estàs amb els col·legues estem xerrant, dices, pues... os lo voy a vomitar! o... 597 

saps [riu] o quan arribo a casa, per exemple, de la feina si m’ha passat alguna cosa, pues li 598 

explico al meu marit o, o si he quedat amb els col·legues pues li explico a els col·legues  599 

- Vale, i... el teu cercle més proper, recorre a tu quan necessita ajuda? 600 

Bueno si, tots ens expliquem una mica tots els problemes, llavors, dones una opinió, va bé o a 601 

vegades pues dices... cadascú després es pensa si... prenen la decisió que tu creus que hauria de 602 

prendre, o no 603 

- I, favors...? 604 

Favors... si que, avia’m, a mi si em demanen un favor, pues... si el puc fer el faig, sense cap 605 

problema i, igual que al inrevés, pues si necessito algun favor, pues el demano i ja està. La 606 

qüestió és ajudar-nos entre tots, no? [riu] 607 

3.6. Renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la criança dels 608 

teus fills?  609 

Pues no m’ho he plantejat mai... la veritat [riu] però, per sort amb el meu marit tenim uns 610 

horaris tant diferents que ens ho podríem compaginar, però no m’ho he plantejat mai, no se... 611 

com tampoc ho hagués... ho necessitaria ara mateix pues... 612 

3.7. Creus que l’estat hauria de regular els contractes laborals per fer-los compatibles amb 613 

el teu dia a dia? Quan tinguis fills, o per mantenir la casa... 614 

Bueno si, crec que l’estat hauria de donar una petita ajuda, tant sigui la dona, tant sigui la dona, 615 

perquè clar, el fill al cap i a la fi, és de tots dos, no? Llavors... ee.... o intentar reduir una mica 616 

les jornades o, o canviar els tipus d’horari doncs, en compte de fer, per exemple, de nou a una i 617 

de cinc a set, pues si pots fer-ho tot seguit per poder anar a buscar el teu fill a l’escola, o, 618 

compaginar-ho amb la teva parella, perquè si... si, si un el porta, l’altre el va a buscar, qualsevol 619 

cosa, hauria de fer aquest tipus d’ajudes que no, que no t’hagis, d’obligat quedar-te a casa 620 

perquè tens un fill. 621 

- Vale, doncs moltes gràcies per les respostes 622 

 623 

d) Entrevistat: E4 + 29 anys 624 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 625 
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1.1. Actualment treballes? De què treballes? 626 

Treballo de vetllador, i de monitor de vetllador 627 

1.2. En la teva feina, tens companys i/o companyes? 628 

Òbviament, si... bueno no tenen la mateixa tasca que jo potser, però si parlem de mestres i, 629 

d’altres monitors i monitores 630 

- I generalment, hi ha més nois o noies? 631 

Generalment, noies, de fet nois es que te’ls podria contar amb els dits de la mà, aa... de nois 632 

nomes hi ha un monitor, dos, dos com a molt, la resta, dones 633 

1.3. Passes moltes hores fora de casa? 634 

No, de fet tota, tota la feina es concentra en el mateix torn horari i es concentra en el mateix 635 

centre 636 

1.4. El teu dia a dia, és compatible amb la feina? 637 

Si, bueno més que res perquè tinc la sort de poder treballar davant de casa, de moment, espero 638 

que duri [riu] i bueno, fora del horari de feina si, em, plego a les cinc i a partir d’aquí ja puc anar 639 

o fer el que em roti, òbviament 640 

1.6. Si poguessis escollir el teu lloc de treball, quin seria? 641 

Bueno, ara és... ara, amb aquesta oportunitat laboral és difícil triar, escollir alguna cosa millor, 642 

mmmh... si no també tornaria a la jardineria, que estava treballant per l’ajuntament, també era 643 

molt còmode perquè tenia la, la proximitat de la feina a molt bé, i, no sé, tampoc demano 644 

treballar ee... d’algo que requereixi de molta responsabilitat, jo mentres a la feina estigui 645 

còmode i em dongui per viure, emm, ja estaré prou conforme 646 

1.5. Creus que l’estat hauria d’apostar per reduir les jornades laborals i apujar els 647 

salaris? 648 

Home, puestus a demanar, si clar... el que la pregunta més aviat seria, si es que, si l’estat s’ho 649 

podria permetre, si és cert que si estic a favor de que, es retallin de, de tots aquells luxes, que 650 

sobretot la classe política gaudeix, i d’aquesta manera, poder, amm, tenir un major repartiment 651 

de la riquesa i d’aquesta manera, poder generar aquestes feines i aquests horaris 652 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 653 

2.1. I, actualment vius emancipat? 654 
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No, espero que sigui per poc temps, ara amb aquesta nova feina, però, però, no, encara segueixo 655 

a casa la mama 656 

- Sou moltes persones a casa la mare? 657 

Bueno, estem, ara actualment cinc persones en un pis de seixanta metres quadrats, hem arribat a 658 

ser sis, i a més dos gossos, que també compten  659 

2.2. A casa teva, quines són les tasques que fas? 660 

A casa meva...? aa... bueno, abans si que rentava els plats, baixava les escombraries, si era allò 661 

que tenia temps i no hi havia ningú a casa escombrava i fregava el terra o, bueno, feina una mica 662 

tasques de la tasca, la rentadora no perquè no me la deixen tocar [riu] però, abans si... ara ja no 663 

tant perquè ja no passo tant per casa, a casa l’únic que faig és dormir, dutxar-me i cagar, vull 664 

dir, no faig gaire més que això i clar... des de que surto el matí fins el vespre que no torno, ja no, 665 

ja no col·laboro tant 666 

2.3. Quines són les tasques que set fan més pesades/feixugues? 667 

Més pesades? Bueno, la neteja en general, perquè saps que es algo que en el moment ho tindràs 668 

net, però, després tard o d’hora hi has de tornar, s’acaba fent molt repetitiu i és algo també molt 669 

poc agraït per les persones que convius en el mateix espai, per tant, només per això, seria lo més 670 

pesat... en canvi, la cuina, és el que més m’agrada fer 671 

2.4. Algú més a casa col·labora amb les feines de la llar? En què participa? 672 

Bueno aa... pf... al no passar gaire per casa, no et sabria dir ben bé com es gestiona, am... a vera 673 

si és cert que és me mare qui se’n encarrega normalment, bueno, habitualment, de la compra, de 674 

emm... de, de freg... de netejar la casa, fins i tot de baixar els gossos, i a més a més, dels meus 675 

avis. O sigui, s’encarrega de casa nostra i a més a més, de casa els seus pares [riu] o sigui, ha de 676 

mantenir dos llars, gestionar més aviat.  677 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta?  678 

Doncs si, no... no fa gaire, la setmana passada [riu] vaig tenir un mal de panxa tremendo que 679 

semblava allà que tingues un tap al cul 680 

- I recordes qui et va cuidar? 681 

Ningú, és algo que tampoc li vaig explicar a ningú, vull dir, era algo que jo mateix que amb 682 

paciència i sàpiguen més o menys que m’havia de prendre, doncs més o menys ja m’ho anava 683 

fent jo... 684 
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- I això d’estar al llit malat, amb febre...? 685 

Bueno, si, quan, quan m’he trobat en aquesta situació a casa, quan s’ha tractat d’algo més, 686 

d’algo més greu com haver d’estar al llit, si és cert que bé, es que... es que joder... [riu] es que 687 

me mare pràcticament és qui sempre, quan em veia al llit i tal em preguntava que te pasa i jo na, 688 

que me duele esto, no se que i de seguida ja m’estava preparant un caldo, vull dir que... no has 689 

de demanar res 690 

- I quan la teva mare o algú a casa es posa malalt, els cuides? 691 

Quan algú es posa malalt a casa? No, però també perquè no m’entero, jo, si que els meus 692 

germans si que al principi, quan a, quan aa... fa un temps quan es posaven malalts i estava més 693 

per casa pues... bueno, si, era jo, sinó era me mare, era jo el que els hi preparava alguna cosa, els 694 

hi cuinava... treia la meva consola de la meva habitació per enxufarla al menjador i que 695 

poguessin estar entretinguts durant la recuperació  696 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algú: avia, mare, persona propera 697 

malalta, que no fos autònoma?  698 

Si, em... me àvia per exemple, que bueno, que els meus avis de vegades també, són grans i, me 699 

mare no sempre dóna a l’abast, al cuidado, bueno, me mare o els seus germans, de fet amb els 700 

meus avis encara hi viuen aa... dos oncles més, o però ja sigui per feina, perquè no hi són, pel 701 

que sigui, am... me àvia per exemple, pot caure i al no poder-se aixecar, llavors, depèn la hora 702 

que sigui a... rebre la, la trucada d’anar, de que necessita ajuda i anar corrents a ajudar-la a 703 

aixecar-se a ficar-la al llit, i allà fins que es tranquil·litzi. A més, té Alzheimer que, em pregunta 704 

que què faig allà, ni se’n recorda potser a vegades que pateix una caiguda, llavors em quedo fins 705 

que arribi el meu oncle, de la feina per exemple, o, o el que sigui, o fins que... o si cal em quedo 706 

a dormir allà mateix per assegurar-me que faci una bona nit 707 

- Se’t fa compatible amb el que has de fer? 708 

El, la feina amb el... el cuidado de casa? A veure, am, clar, el problema que ara, si arriba el 709 

moment o el dia en que cap, ningú d ela família pot atendre aquestes necessitats, per sort, a... 710 

am... comptem amb la meva mare que ja hi va treballar, de, de... de en una residència geriàtrica, 711 

llavors, e, el meu avi ja li va oferir en comtes de treballar per algú altre o buscar-se una feina, 712 

e... comprometre’s a estar per ells, i a canvi el meu avi li, li recompensava amb... setmanalment 713 

a, amb, el, amb uns quants diners perquè pogués també ella tirar endavant amb la economia de 714 

la casa  715 

2.7. Et planteges tenir fills/es?  716 
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Bueno, alguna vegada si que és cert que, m’ha entrat el venazo: com seria la meva vida amb un 717 

fill o una filla, si, però, per altre banda, ho... no és per ser pessimista, com també és un objectiu 718 

que trobo molt lluny, molt llunyà, no és algo que tampoc m’ho prengui gaire en serio quan m’ho 719 

penso 720 

- Perquè set planteja com un objectiu llunyà? 721 

Bueno, a... suposo que per el poc temps de relacions que he mantingut al llarg de la vida, també 722 

és algo que no he prioritzat mai, pel fet de tenir parella en el seu moment vaig poder 723 

experimentar lo que és la, la sensació de, de tenir una relació i... i bueno, i vaig, per com sóc, 724 

no?, per com sóc també una mica els gustos, vaig poder comprovar que tampoc era, tampoc era 725 

per tant, allò, oh tengo novio, tengo novia y puedo follar todo lo que quiera mmh... no és la 726 

prioritat ara mateix, ni el tenir sexe, ni el mantenir una relació amb una persona amb la que 727 

poder estar hora si i hora també, no... no m’importa  728 

2.8. Quan sorgeix un imprevist, qui es fa càrrec de la situació? 729 

Bueno, en el cas dels meus avis, de poder primer a me mare, en el cas de que no pugui ser me 730 

mare, està un dels nostres oncles que viu al mateix pis que ells, i... bueno, també està la meva 731 

tieta que també viu amb ells, però ella doncs, també, més que cuidar els altres també té la 732 

necessitat que la cuidin a ella, per tant, malauradament poca cosa pot fer, o, principalment o és 733 

me mare o és el meu oncle que viu amb ells, per tant, si veuen que no poden cap de les dues 734 

persones, em truquen a mi 735 

2.10. Creus que l’estat hauria d’intervenir (fent polítiques públiques i socials) per ajudar a 736 

les famílies i a les persones que no es poden valdre per si mateixes? 737 

Bueno a nivell econòmic, per exemple? O? 738 

-  O posant-lis cuidadores, o sigui, suplint aquest problema? 739 

A... als meus avis se’ls hi va oferir eh... posalsi una cuidadora, l’únic que clar, bueno, més aviat 740 

crec que era algo així com que els hi donaven uns diners, i amb aquests diners podien triar de 741 

pagar una cuidadora, llavors, el que vàrem preferir és doncs, justament, donar-li aquests diners a 742 

me mare, o una part, no se, no se ben bé com ho tenen muntant, però, ja se’ls hi va oferir... si és 743 

cert, que si hagués anat una cuidadora no, no haguessin tingut la mateixa comoditat, de fet és 744 

això, va ser els meus avis qui varen insistir a me mare que se’n fes càrrec ella, i... clar, per una 745 

cuidadora doncs aniria per un horari, no? Establer i qui el posa tampoc ho sé... però, però és 746 

això, hi ha... o sigui, aquí, o sigui, aquí problemes no en tenim. Si que és cert que igualment 747 

l’ajuda no deixa de ser baixa i bastant escassa, ara no em preguntis quina quantitat és, si que si 748 

no recordo malament, voltava els 400 € o algo així, però, amb 400 euros, a qui pagues? Per ee... 749 
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per mantenir o ajudar a una persona que necessita els cuidados de potser no les 24 hores, per si, 750 

les, les dotze/catorze hores que pugui estar despert aquesta persona. Bueno, realment en 751 

qualsevol moment del dia, és que és això no, ja m’he trobat en alguna situació a mitja nit, caure 752 

del llit i no tenir a ningú a prop... ara, si és cert que tenen el botonet aquest de la teleassistència, 753 

que això bueno, en casos d’emergència va bé, que, que aquest botó serveixi per qualsevol 754 

situació, perquè clar, el dia que sigui per alguna malaltia més greu que afecti al moment, llavors, 755 

no serveix de res, i potser una persona que està present allà pot atendre a temps, a segons quines 756 

situacions difícils  757 

2.11. Creus, que també, l’estat hauria d’intervenir per aconseguir repartir les tasques de 758 

la llar? De manera igualitària 759 

Intervenir? Bueno... a... jo crec que, més que una responsabilitat de l’estat seria més aviat una 760 

responsabilitat de cadascú, crec que, això, si l’estat hauria d’intervenir d’alguna manera, no 761 

hauria de ser a golpe de ley, sinó, més aviat a conscientment, de la mateixa manera que se’ns 762 

consciència de que hem d’anar en compte de no cremar els, els boscos o de, reciclar o de o del 763 

que sigui, em també estaria bé conscienciar-nos i, justament, això em recorda que hi ha alguns 764 

països on es practica una assignatura, ara em fotaré com el Rivera: no es que la constitución 765 

tendria que ser una asignatura, no? No, però si que, economia domèstica seria, seria un temps 766 

ben invertit en a, en a els infants perquè de ven petits agafessin la consciencia de que significa 767 

cuidar d’una llar, a sigui a nivell econòmic, o ja sigui del manteniment de l’espai on vius i 768 

comparteixes  769 

 770 

 BLOC 3. Temps lliure 771 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 772 

Si! La veritat és que, això no, és veritat que he tingut èpoques que segons la feina, o pels estudis 773 

o pel que sigui no... no he pogut gaudir del, de la del temps que hagués volgut, però, ara en 774 

comparació amb aquells temps, com se sol dir, no, no em puc queixar, estic content de poder 775 

plegar a les cinc de la tarda després d’haver complert tot el matí i part de la tarda i desprès 776 

poder, doncs eh, quedar amb els amics i, i poder fer una mica de tertúlia o una mica de, d’algun 777 

joc o alguna, algun hobbie  778 

3.2. És a dir, dediques el teu temps a...? sol, acompanyat?  779 

Si, el dedico a, passar l’estona, si, abans els temps que tenia... i si, acompanyat, i bueno i sol 780 

també, jo soc d’aquelles persones que sol també m’ho passo molt bé am... si és cert que abans 781 

feia altres coses, abans feia de voluntariat al CAU, això també era una inversió de temps no, re... 782 
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remunerat, ho feia per voluntat pròpia [la paraula voluntat ehh] i, gastar un temps ja sigui entre 783 

setmana o sobretot els caps de setmana, entre setmana era quan normalment fèiem les reunions i 784 

quedàvem, planificàvem a vera que faríem el cap de setmana amb els nanos o durant els 785 

campaments d’estiu, i tot això requeria una feina, entre tothom, i... i bueno, era un, igualment, 786 

era algo que m’agradava molt fer, en el seu moment, però bueno, no tot dura per sempre, hi han 787 

vegades que trobes a faltar aquells temps d’ostres, cap responsabilitat, cap neguit, cap pressa pel 788 

o res de feina acumulada per tenir pendent, vull dir, que una mica trobava a faltar també això, i 789 

una mica és també que ara estic molt amb, en un moment de la vida molt relaxada, procurant no 790 

tenir gaire feina  791 

3.4. Si poguessis escollir, a quines activitats t’agradaria dedicar el teu temps lliure? Sense 792 

límits 793 

O sigui, durant el dia a dia no? A... no, a veure, hi ha coses a la vida que voldrà fer, que voldria 794 

fer un cop i amb un cop que ho faci ja estaria la mar de content, ara, així com... bueno, per 795 

exemple jo he agafat un avió en me vida i per anar aquí al costat a Mallorca, vull dir que no he 796 

pogut gaudir del trajecte de l’avió ni una hora i, en canvi un viatge al Japó, sempre he tingut la, 797 

la curiositat per viure la cultura japonesa d’aprop és algo que des de l’adolescència sempre he 798 

rebut, no? Des de els hobbies que tenia llavors, am... i conèixer una mica la mentalitat de, no, o 799 

fins i tot la política, el país, m’agra... m’agrada poder observa diferentes maneres, i, i, de pensar 800 

i el perquè, d’on ve tot aquest pensament... que al cap i a la fi la nostra manera de fer es regeix 801 

una mica de la cultura, que, que rebem... 802 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 803 

3.1. El teu cercle d’amistats té estudis? Universitaris... 804 

Si bueno, já... doncs casi, casi tots, casi, casi totes tenen, tenen alguna carrera o, o, tot i que és 805 

igual, perquè, hi han persones que per molt que tinguin una carrera encara no han trobat, ee... la 806 

seva, el seu, modus de vida de una font d’ingressos, el qual provingui d’aquesta, d’aquesta 807 

feina, no? Que, que tant desitjarien tenir alguns, i pel quan han estudiat i han invertit un temps i 808 

uns diners  809 

3.2. Quan surts amb el teu cercle d’amistats, quines activitats soleu fer? 810 

Bueno, aa... a veure, durant el dia a dia acostumen a ser activitats de, més eeh... relaxades, e, 811 

jugar a videojocs, jocs de taula, escoltar música, a... parlar del món com si intentéssim arreglar-812 

lo, aah... però, i... però bueno, de vegades algunes sortidetes per anar a prendre alguna cosa, o 813 

per sortir i per veure una mica més de món obert, doncs, quan sorgeix l’ocasió, mirem de buscar 814 

una mica això 815 
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3.3. Hi ha alguna activitat que, a tu personalment t’agradaria fer, però que les teves 816 

amigues no s’hi apunten? 817 

Bueno, lo bo de... del cercle d’amics és que hi ha molta varietat de gustos, vull dir que és difícil 818 

de trobar una activitat que només jo vulgui fer, encara que estigui acostumat a fer alguna 819 

d’aquestes activitats sol, com és la de vídeo, la de jugar a videojocs, però... sempre hi ha alguna 820 

persona, que si no és videojocs, són els jocs de taula o és escoltar música o veure pel·lícules, no 821 

només pel·lícules, documentals o el que sigui e... sempre, sempre hi ha algú disposada a, a, a 822 

compartir aquests moments. Vull dir en això és algo que mai mai hagués pensat que pogués 823 

arribar a trobar i, encara que potser aquestes persones no, no ho sàpiguen, ho valoro molt 824 

3.4. Consideres que hi ha alguna activitat que t’agradi fer, i que, no sigui ben vista o 825 

acceptada pel teu entorn? 826 

Bueno e... activitats que no estiguin ben vistes, e... bueno, no recollir la merda, potser, potser es 827 

podria considerar una activitat, però, però, el que són activitats que no estiguin ben vites, jo no 828 

ho veig tant l’activitat en si, sinó, el, el vici que pot generar. Jo se que, potser he notat, en el fet 829 

de passar moltes hores, o, fent, o fent el mateix, o que dóna la sensació de que no, de que no, de 830 

no interactuar, potser si, però, és algo que sempre m’ha quedat com una sensació, mai he tingut 831 

el, el, el, mai he sentit el rebuig justament per això, i hi han vegades que hi penso bé, potser no 832 

és tant que pugui molestar, de vegades hi ha comentaris que puc sentir: ostres encara estàs aquí 833 

viciant, encara estàs... i, potser no és tant el, el rebuig, sinó, la sensació que em dóna de 834 

preocupació, de dir, ostres, jo que sóc una persona, no? Jo, quan em ve aquesta persona a dir-835 

me, aa... encara estàs aquí? Potser aquesta persona és de sociabilitzar-se més, de buscar coses 836 

alternatives per fer, en canvi, la millor tarda, o la millor nit que podria passar jo, seria doncs 837 

això, davant d’una consola. Em... no deixen de ser gustos diferents, i al cap i a la fi és algo amb 838 

el que he viciat des de petit, i, i és amb lo que, amb les coses amb les que més gaudeixo i més 839 

fàcilment de planificar és, sobretot, és molt fàcil de planificar perquè no depens de ningú. Clar... 840 

quan parlem de si volem anar a la muntanya, o volem anar a fer, un roomskape o anar al cinema 841 

o fer una volta, ja és més, és, és més complicat d’organitzar per això, perquè entre tot aquest 842 

cercle és difícil també, amb el horari que, que tenim cadascú de poder coincidir, no només amb 843 

tems, sinó també amb ganes de portar-ho, de dur-ho a terme  844 

3.5. Consideres que demanes ajuda quan no arribes per tu sola ha fer-ho tot? 845 

Bueno, he d’admetre que sempre he procurat fer les coses de tal manera que si les puc fer sol, 846 

millor, o bé, si és allò de que necessito ajuda o que algú em faci un favor, si, a veure, cap 847 

problema en demanar-ho, vull dir, per sort també quan les vegades que he demanat algun favor i 848 
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tal la gent ha sigut mol amable de, de, d’ajudar-me i, i, viceversa, tampoc, òbviament, tampoc hi 849 

ha cap problema si he de deixar de fer una cosa per ajudar algú... no em costa 850 

-  A qui sols recórrer? 851 

Normalment, doncs, pf... a la persona que tinc a prop, vull dir, no, no és allò que es pugi dir que 852 

tingui un preferit o una preferida, qui hi hagi allà, e... si, i si a més que disposa del, de les eines 853 

necessàries, perquè a vegades és que necessito un cotxe, no li demanaré en algú que no en té. 854 

Doncs, sempre hi ha aquesta disponibilitat  855 

- I, el teu cercle més proper, recorre a tu quan necessita ajuda? 856 

Si, i a més, ja ho saben, o això espero, que, que no hi ha cap problema, no em fa res deixar de 857 

fer el que sigui, o si és allò que no hi ha pressa, acabar la partida, potser, aa, per, per aixecar-me 858 

i, som-hi, el que calgui 859 

3.6. En el posat cas que volguessis tenir fills o filles, renunciaries, a la teva carrera 860 

professional per estar present durant la criança? 861 

Home, primerament no em plantejaria tenir un fill potser si, si, si no disposes del temps 862 

necessari, perquè clar, és una etapa que cada etapa del nen és única, o de la nena, i, i, per tant, 863 

em faria molta llàstima perdre’m aquestes etapes, per tant, primerament no em plantejaria no 864 

tenir un fill o una filla en una situació que no pogués permetrem passar el temps que considerés 865 

necessari  866 

3.7. Creus que l’estat hauria de regular els contractes laborals per fer compatible el treball 867 

amb tenir fills i la casa? 868 

A veure, és complicat, també, complicat... si ens posem per algun moment en la, en el bàndol, 869 

en el costat de lo que és el govern, jo entendria que seria per com és ara, emm... el sistema, per 870 

com està plantejat ara mateix és molt complicat, molt difícil, perquè això voldria dir moure unes 871 

persones per unes altres, constantment per adaptar tots aquests horaris, i a més a més, sinó és 872 

això, seria ee... tallers els, els, els serveis o la producció aaa... constantment, llavors... suposo 873 

que primer seria estudiar, com està, la, el mon laboral, i a partir d’aquí poder assumir amb 874 

aquests objectius aa... doncs anar-los adaptat mica en mica i que es pugui anar moldejant fins 875 

arribar, fins el punt de com deies, de fer-ho compatible 876 

- Moltes gràcies per respondre  877 

 878 

e) Entrevistada: E5 + 29 anys  879 
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0.4. Si vols començar per fer una breu presentació: edat, on treballes... 880 

Doncs tinc 29 anys i actualment, mmh... no estic treballant remuneradament, diguéssim, però, 881 

m’ocupo de la meva filla que també és molta feina [riu] 882 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 883 

1.4. Si poguessis escollir, canviaries el teu lloc de treball? 884 

Eem, bueno, lo, el que estic fent ho estic fent perquè vull o sigui que, que no ho canviaria 885 

perquè si ho volgués canviar ja ho hagués canviat [riu] o sigui, que ja està bé 886 

1.5. Creus que les jornades laborals, i els salaris permeten portar una bona vida? 887 

En general eh, no de mi? 888 

- Si, ho fa compatible per exemple amb la criança 889 

No, en aquest cas és complicat però bueno, crec que influeixen més variables i no, tot i que en el 890 

meu entorn els salaris si que permeten tenir una bona vida, bueno, perquè dona aquesta 891 

casualitat, però entenc que la majoria o una gran part de la societat no és suficient per estar 892 

tranquil en el dia a dia, diguéssim, no? O per estar tranquil del que tu guanyes et dóna per viure 893 

i per viure tranquil, no? 894 

 895 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 896 

2.1. Actualment, vius emancipada?  897 

Si  898 

- Com vius la convivència en el dia a dia? 899 

Si, visc amb la meva parella i la meva filla i bueno la veritat és que ens organitzem bastant bé, 900 

dins de lo complicat que és la criança. Els dies que la meva parella treballa fora, doncs jo 901 

m’ocupo de la nena, i, tot lo que són tasques de la llar les tenim més o menys repartides. Bueno, 902 

de fet no ñes tenim assignades, és, mmh, bueno, depèn del dia, hi ha dies que cuina ell, hi ha 903 

dies que cuino jo i, i si que hi ha algunes coses que, que les faig jo. Com per exemple la roba o, 904 

la compra, i, i altres coses pues s’ocupa ell, com tota la logística de la economia o, o, o per 905 

exemple quan s’ha de fer alguna gestió, ara ens estem arreglant una casa, no? Doncs quan s’ha 906 

de fer alguna gestió d’això és ell el que s’ocupa perquè jo ja m’estic ocupant altres coses, no? I 907 

de vegades doncs ens intercanviem, doncs jo m’ocupo d’algunes altres gestions i ell s’ocupa de 908 
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fer la roba o fer la compra o el que sigui, no? És bastant fluctuant, no, no és en plan jo m’ocupo 909 

de la casa y de la niña y el trabaja, no, és, és bastant, bueno jo sento que està bastant repartit 910 

2.2. Quan sorgeix un imprevist, a qui recorres? 911 

Si em sorgeix a mi algun imprevist recorro a la meva parella, i si ens sorgeix un imprevist com a 912 

família, recorrem a, a la meva família normalment, que estem més en contacte  913 

2.3. Bé, abans m’has parlat de com un repartiu les tasques domèstiques, si vols afegir 914 

alguna cosa? 915 

Si, mm... bueno abans de tenir la nena estava més estipulat el que feia cadascú. O sigui, aviem 916 

fet una graella i, muntat millor diguéssim no? [riu] després amb la vinguda de la nena, ha sigut 917 

més difícil d’organitzar, també perquè ens movem molt, uns dies aquí uns dies allà, llavors és 918 

més difícil de gestionar i bueno, és això que dic que anem fent sobre la marxa no? Normalment 919 

el que està menys cansat és el que fa les coses i, i així, o el que no està a casa pues evidentment 920 

no pot fer res, no? I en aquest cas és ell que no està, o sigui que bueno... 921 

2.4. Personalment, quines són les tasques del dia a dia, que set fan més feixugues?  922 

Doncs, (...) bueno, si clar, també és una tasca no? Si, quan, quan em toca estar moltes hores 923 

seguides amb --, la meva filla, se’m fa cansat perquè, perquè són moltes hores seguides sense 924 

descans, això és lo que sem fa més feixuc, també per decisió personal meva de no voler eeh... 925 

compartir la criança en aquest cas, no la porto a la guardaria, no truco a terceres persones, és a 926 

dir que... se’m fa feixuc, perquè vull però, és així, és lo que se’m fa més pesat... també he de dir, 927 

ara que parlem de tasques de la llar que nosaltres vivim bastant sota mínims eh, no, ni som uns 928 

histéricos de la limpieza ni unos gurus de la cocina, o sigui mmh... nem a mínims, no ens 929 

importa 930 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta?  931 

Si, pff... aquest hivern, vaig estar tres o quatre dies amb una mena de grip que la –(filla)- també 932 

va passar, si 933 

- Qui et va cuidar? 934 

Pues, la meva parella i els meus pares, perquè es va donar la casualitat que em vaig posar 935 

malalta quan estava a casa els meus pares, i va ser una mica, entre todos [riu] 936 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o, proper malalt? 937 
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Si, la meva parella, que va estar un mes malalt, fa temps, i, la meva filla quan es posa malalta, 938 

clar, m’haig d’ocupar 939 

- Com t’ho combinaves amb el teu dia a dia? 940 

Si, perquè no treballo fora de casa, sinó no se com ho faria [riu] però, si perquè es dona la 941 

casualitat de que bueno, pues si hi ha una persona malalta, simplement necessita una mica més 942 

d’atenció, lo que va en detriment de feines de la casa, per tant està la casa més bruta, però [riu] 943 

però, buneo que, que no em suposa una gran càrrega, a no ser que fos una malaltia molt xunga, 944 

que no ha sigut el cas, no? 945 

2.7. T’havies plantejat tenir fills? 946 

Si 947 

2.8. Quan a casa, es posen malalts els nens, per qui demanen?  948 

Bueno, és que és un bebè, no demana per ningú, però bueno, demana per mi perquè és molt 949 

petita, clar, bueno, no demana tampoc, és, és lo que hay. Jo sóc la que tinc la teta i la meva 950 

parella no, per tant... 951 

2.9. Veus viable cuidar una persona i seguir mantenint la teva vida?  952 

Depèn de com sigui la teva vida, però, si la teva vida es basa en fer lo que et dóna la gana, doncs 953 

no diguéssim, vull dir, evidentment has de, has de canviar coses si tens una persona al càrrec, la 954 

meva en concret doncs he canviat coses des de que va néixer la meva filla i, coses que 955 

m’agradaria fer i les posposo per més endavant, altres que he deixat de fer perquè, pues... no... 956 

perquè volia dedicar-me a la criança i bueno, tampoc ha sigut un sacrifici enorme de dir, un 957 

drama, però bueno, si clar, evidentment si estàs cuidant, és temps que no dediques a tu, dediques 958 

a l’altre persona 959 

- Creus que, els serveis públics, actualment, són suficients per assegurar les cures?  960 

No, bueno, els serveis públics que vol dir, o sigui en plan...? 961 

- O sigui, que el paper que aquestes tasques que estàs fent tu, això ho podria suplir l’estat? 962 

Bueno, hi ha altres, en el meu cas de la maternitat, hi ha altres llocs on la maternitat està més 963 

cuidada, no? Hi han dougles, bueno, hi ha dones que t’ajuden al principi de la maternitat, no? 964 

Que venen a casa i et donen suport de diferent tipus 965 

- Però, això té un cost econòmic, o és un servei públic? 966 
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No, no, és un servei públic  967 

- Aquí a Espanya...? 968 

No, no [riu] ni de conya, a altres països. Per això dic de que no és suficient, perquè en altres 969 

països fan coses que, que són molt més suficients, i aquí no, aquí en general la cura està, entenc 970 

que està reduït a l’àmbit privat i, i sobretot a l’àmbit femení, pel que veig en el meu entorn, no 971 

és suficient, ni per les persones grans, ni per les persones malaltes ni pels nens 972 

2.11. Per altre banda, què et semblaria que l’estat elaborés polítiques públiques que 973 

inserissin en la repartició del treball de la llar? 974 

Bueno, aquesta no l’he entès molt bé [riu] potser a mi lo que em preocupa més no és la 975 

repartició del treball domèstic, sinó... sinó en la diferència que hi ha en la percepció que hi ha 976 

d’aquest treball domèstic, és una cosa que no... les feines invisibles, no? Que deia la meva 977 

cunyada, i llavors, clar, no sé com es podria inserir en el treball domèstic, a no ser que et 978 

posessin una persona que t’ajudés, gratuïtament, però, no ho se... no, no, no se molt bé que 979 

respondre 980 

- Bueno, veus que és necessari, per exemple, visibilitzar-ho 981 

Clar, jo entenc que és necessari veure que està passant en el treball domèstic i fer-ho conscient 982 

perquè les famílies i les persones que viuen juntes, en general, puguin prendre una decisió 983 

respecte això no? A lo millor una persona es vol ocupar voluntàriament del treball domèstic 984 

perquè li agrada, o a lo millor ningú ho vol fer no? [riu] i bueno, pues s’ha de veure que està 985 

passant i no donar per suposat que ho farà un membre de la família, perquè, per les 986 

característiques que siguin, no? Més que una política pública, consciencia jo crec que fa falta, si, 987 

bueno, no sé lo que penso [riu] 988 

 989 

 BLOC 3. Temps lliure 990 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 991 

Bueno, home, ara poc, en tinc molt poc. Bueno, cada vegada més, estic lluitant, bueno si, estic 992 

buscant espais  993 

3.2. A que dediques el teu temps lliure? 994 
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Doncs, em... llegeixo llibres que m’interessen o, vaig a passejar, o quedo amb alguna persona, o, 995 

descanso, o veig una pel·lícula, ara també vull començar a fer algun curs de formació, no? que 996 

m’interessa, bueno, no se, als meus hobbies i a mi, bàsicament 997 

3.4. Si poguessis escollir i fer el que volguessis, a que dedicaries el teu temps lliure? 998 

A lo que el dedico, si, [riu] al llibre, és a dir, jo el temps lliure que tinc és el que jo he decidit, o 999 

sigui, és el que jo decideixo, no és que em senti que, que no tinc temps lliure perquè no hi ha 1000 

manera de tenir més temps lliure, no? O sigui, fins ara no he tingut més temps lliure perquè per 1001 

mi era important el que jo estava fent, i ja em semblava bé no tenir-lo, i ara que el vull tenir, 1002 

l’estic buscant i el trobo, no? No em sento com obligada a no tenir temps lliure, sas? No és com 1003 

una càrrega de dir ai m’encantaria tenir temps lliure i no se com fer-ho, no, no, és, és voluntari  1004 

 1005 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 1006 

3.1. Quan surts amb el teu cercle d’amics, què soleu fer? 1007 

Bueno, es que soc una mica solitària, [riu] no tinc, no tinc un entorn, i, bueno, si, si que tinc un, 1008 

des de fa poc i el que fem pues quedem per passar el dia, vam anar de vacances junts, que són 1009 

altres famílies amb nens i fem això, passem el dia, o un parell de dies i ens estem a la natura, 1010 

compartim el menjar, bueno, passem el rato 1011 

- El teu cercle d’amistats, tenen estudis, treballen...? 1012 

Si, si, si. Tots, bueno, si a vera tinc un parell d’amics que no tenen estudis superiors, però, tots 1013 

els altres, tots els meus amics tenen estudis superiors. Una, dues carreres o més formació, i els 1014 

dos que no tenen també han treballat, o sigui, no se... 1015 

3.2. Hi ha diferències en les coses (activitats) que fas quan estàs amb un cercle o amb un 1016 

altre? D’amistat o família 1017 

La virat és que no gaire, bueno, ja m’he buscat un cerc... és a dir, ja m’he organitzat per tenir 1018 

cercles que jo vull tenir i altres cercles els he deixat perquè no, no em sentia a gust amb el tipu 1019 

d’activitat que es feia no? I bueno, la veritat és que el que faig va bastant en consonància amb lo 1020 

que em ve de gust ara, pues això, passar el rato tranquil·lament, i parlar, o passejar, i ja està, 1021 

compartir coses, sas? Converses, interessos, inquietuds... 1022 

3.3. Alguna vegada, has sentit que el teu entorn jutgés alguna decisió teva? Alguna cosa 1023 

que hagis fet...  1024 
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[riu] últimament, si, bueno, no és un entorn molt proper, bueno ja m’he encarregat que no, que 1025 

l’entorn proper no em jutgi, evidentment, per això he fet fora la gent que jutge, i la veritat és que 1026 

en aquest sentit no, però l’entorn una mica més llunyà, família extensa, per exemple, pues si que 1027 

sento que jutgen coses que faig, sobretot per l’estil de criança que he escollit, no? Bueno, és un 1028 

judici amb, és un judici curiós perquè penso que hi ha una barreja d’admiració també, no? 1029 

Bueno, d’admiració, de, si... com, yo nunca podria hacerlo no? Una mica és això el que sento, 1030 

vam tirar un part natural, vam tirar no partir a l’hospital, vam triar, bueno, no? La lactància a 1031 

demanda, lactància llarga, bueno, moltes decisions que bueno, estan molt qüestionades per 1032 

alguns sectors, i buah, però, la veritat  és que m’és bastant igual, no m’importa una merda el 1033 

que pensin [riu] el que faig és perquè sento que ho vull fer aixis, i el meu entorn més proper la 1034 

veritat és que em dóna suport, no em sento jutjada  1035 

3.4. Sols i et solen demanar ajuda? * entorn 1036 

Cada vegada més, m’estic animant, si, a mi em constava molt demanar ajuda i estic aprenent a 1037 

demanar-la, bueno no? Perquè és important cuidar-se a un mateix i sobretot quan estàs cuidant a 1038 

un altre, de dir, bueno vale, passes moltes hores al dia cuidant a un altre i també t’has de cuidat 1039 

a tu, i bueno això és el  que estic aprenent a dir, eh! Ajudeu-me perquè no arribo a més a 1040 

vegades, i ara molt millor, últimament, he guanyat molt 1041 

3.5. I bueno, renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la 1042 

criança dels teus fills? 1043 

Si [riu] 1044 

- Una mica el perquè... 1045 

Si, bueno, s’ajunten varies coses, primer jo no tenia un objectiu professional clar, jo mai he 1046 

tingut un interès en tenir una carrera professional d’èxit, diguéssim, no, no era una cosa que 1047 

m’obsessionés, sempre he treballat però perquè m’ha agradat, i de coses que tampoc 1048 

significaven cap gran pas a lo que es considera èxit, eren coses que a mi m’agradaven i ja està, i, 1049 

bueno, jo vaig deixar de treballar abans de, abans de quedar-me embarassada, per raons alienes 1050 

a l’embaràs, eren coses, era una qüestió que jo necessitava un temps de parón, i va coincidir, i, i 1051 

bueno, sinó ho hagués fet igualment, perquè per mi, el principi de de la vida de d’una persona és 1052 

essencial en la formació de la seva, de la seva configuració, llavors bueno pues, jo, nosaltres 1053 

vam apostar per això, i des del meu punt de vista el paper de la mare és primordial al principi i 1054 

com més presencia hi ha al principi, pues després... ai... per mi és una mica una inversió a llarg 1055 

plac, penso que si estàs present al principi, el teu fill té aquesta seguretat i aquesta, i aquesta 1056 

fortalesa d’haver-se sentit acompanyat i, i, estimat al principi, doncs, després ja tens molt 1057 

guanyat, i per això ho faig, per convicció, i, ara ja, penso que a partir dels dos anys ja no és 1058 
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necessària aquesta presència, i per això estic començant a fer altres coses, no? Bueno, no ho se 1059 

[riu] no se si respon a la pregunta... 1060 

3.6. Si! Perfectament, i, creus que l’estat hauria de modificar les jornades i les condicions 1061 

laborals per poder conciliar la criança amb treballar?  1062 

Si, bueno, de fet penso que treballar està massa ben valorat, i que no hi ha per tant, no sé, penso 1063 

que, que la baixa de maternitat és insuficient, la de paternitat també però per mi no és tant 1064 

important perquè la mare és la que està al principi, la de paternitat en el sentit que, que pot 1065 

ajudar a la mare, no? Que pot estar present per ajudar a la mare, no tant pel fill, perquè al fill el 1066 

pare li és bastant igual al principi en la meva experiència, no? Però bueno, i després, si que veig, 1067 

les, les meves companyes que treballen, que, que les feies és com una esclavitud, és a dir, la 1068 

gent, és que no, no se senten lliure de poder atendre els seus fills i deixar la feina amb calma i 1069 

tranquil·litat, no? És com una pressió, i, i també tinc gent, amics i familiars que treballen a altres 1070 

països d’Europa, i això no és així, no? O sigui, si no et trobes bé o el teu fill està malalt, 1071 

l’empresa t’envia a casa [riu] és a dir, només faltaria, no? Lo primer és lo primer, és a dir que, 1072 

entenc que, aquí és bastant terrible, no només pel cuidado i la conciliació familiar, per les 1073 

persones en si, o sigui, a ver d’anar a treballar malalt, per mi és una tonteria, no sé, penso que la 1074 

feina no s’ho val, que, la teva salut, però bueno, és una opinió personal, no sé 1075 

- Creus que el principal problema que impedeix, és econòmic?  1076 

No, bueno, principal, pf... en tot cas, no únic, crec que, crec que és molt més, és molt més, que 1077 

l’impediment més fort és el sistema de valors, el pensar que la feina és el més important a la 1078 

vida i la feina ho és tot, bueno, penso que, que si això, si això caigués, pues, l’economia va 1079 

darrera de les creences, els diners es dediquen al que la gent pensa que és important, si la gent 1080 

pensa que lo important és treballar pues evidentment les polítiques de conciliació seran 1081 

lamentables, no? i, i jolín diners n’hi ha per fer coses, no? la qüestió és aquesta, dedicar... i, 1082 

penso que hi ha un problema de consciencia i d’estructura xunga, em... històricament patriarcal 1083 

o diga-li com vulguis, que no té en compte ni els cuidados, ni, ni les persones, no? No sé, té en 1084 

compte els objectius, el rendiment, però, no les persones que estan col·laborant per aconseguir 1085 

això, en general eh, després hi ha empreses que evidentment si que, si que cuiden els 1086 

treballadors, però bueno, no, no generalitzat, entenc que no generalitzat 1087 

- Vale, doncs moltes gràcies per les teves respostes i fins aquí l’entrevista! 1088 

 1089 

f) Entrevistat: E6 + 31 anys 1090 

0.5. Si vols començar per fer una breu presentació: edat, on treballes... 1091 
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Mh, doncs tinc 31 anys i treballo de varies coses a la vegada, sóc professos d’educació física, i 1092 

també professor de parapent i, mmh, preparador físic, en general 1093 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 1094 

1.1. A la feina, treballes sol o en equip? 1095 

Em... a veure, a, a la de professor durant la classe estic sol, com a professor, hi ha els alumnes, 1096 

no? Però, som un equip de professors que ens coordinem en algunes coses, i, i a la feina de 1097 

preparació física si que la faig jo sol. A la feina del parapent també som un equip però més 1098 

reduït, normalment dos o tres persones.  1099 

- I els teus companys i companyes, són nois, noies...? 1100 

De tot 1101 

- Un mix? 1102 

Al parapent més aviat nois, ara que ho penso, si. Només hi ha una noia, potser, cada deu nois, en 1103 

professors de parapent. I hi ha a l’escola crec que són més noies 1104 

1.2. Sents que la feina és compatible amb el teu dia a dia?  1105 

[riu] doncs, qualsevol de les feines per separat si, però, totes a la vegada és el que ho fa una 1106 

mica difícil. És compatible, perquè ho estic fent, però, és una mica massa apretat, a vegades. 1107 

- Tens una jornada laboral molt llarga? 1108 

Si, perquè com que una la puc tirar jo, la jornada laboral de preparació física jo puc triar quantes 1109 

hores faig cada setmana, llavors se m’acostuma a acumular i després he de fer moltes, i bueno, 1110 

és una mica, així [riu] 1111 

1.4. Si poguessis escollir, canviaries el teu lloc de treball? 1112 

Mmm, si ho escollís ja ho hauria canviat, llavors, o sigui si... 1113 

- No canviaries el teu lloc de treball, no t’agradaria...? 1114 

Mmh... he anat canviant moltes vegades de feina des de que he començat a treballar, i, pues 1115 

normalment he canviat quan he volgut, així que quan he vist que no m’omplia, o que em sentia 1116 

malament a la feina, he deixat la feina i he trobat un altre 1117 

1.5. Creus que les jornades laborals, i els salaris permeten portar una bona vida? 1118 

Mmh... els meus no massa, justet 1119 
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 1120 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 1121 

2.1. Actualment, vius emancipat?  1122 

Dels meus pares? Si, tinc la meva pròpia família, la meva dona i la meva filla 1123 

- Com és la convivència del dia a dia a casa? 1124 

La convivència? Ah, molt bona, tinc molta sort si, perquè, la gent m’explica moltes coses de 1125 

com viuen a casa i, per mi és impensable, no sé, sempre hem tingut molt bon ambient amb la –1126 

(dona)-, la meva dona, per això ens vam casar [riu] perquè tot anava molt bé 1127 

2.2. Quan sorgeix un imprevist, a qui recorres? 1128 

A la família vols dir, o en general? 1129 

- A tu, i a la família també 1130 

Clar, no sé, si és a la feina potser preguntaré als companys de feina, no? Si és, emm, es que 1131 

depèn del tipus d’imprevist. Bueno, clar, la meva filla té un any només, per tant, no, no puc 1132 

recórrer a ella, per tant, a la meva dona parlem 1133 

2.3. A casa teva, com us repartiu les tasques de la llar? 1134 

Si, si, bueno em fet diferent, amb el temps que em estat junts hem anat fent diferent, depèn 1135 

sobretot de, de les hores que ha fet cadascú fora de casa, no? Perquè al principi, per exemple, jo 1136 

tenia més disponibilitat, emm, ai, perdó, menys disponibilitat per estar a casa, perquè treballava 1137 

moltes hores fora, llavors, la, la –(dona)- feia més coses a casa que jo, però, a l’hora de repartir 1138 

les tasques, consideràvem les feies de guanyar diners, com que compartim els diners també, 1139 

pues era una feina més dintre de les feines de casa, no? O sigui, anar a treballar, em, rentar la 1140 

roba, rentar els plats, fer el dinar, em, tota, vam escriure les feines que volíem fer, col..., 1141 

comunament, no? O sigui, entre els dos, i una de les coses també era guanyar diners, llavors 1142 

dintre d’això ens repartiem les hores, llavors, això que et deia al principi, llavors com jo feia 1143 

moltes hores feia menys hores a casa, després vaig passar a fer menys poques hores, després ja 1144 

vaig tornar a fer més, i després quan va néixer la –(filla)-, la nostra filla, va ser com, ostres, ara, 1145 

moltes hores a de dedicar la –(dona)- per la –(filla)-, per tant jo he tornat a agafar més coses 1146 

encara que faci més hores fora 1147 

2.4. Quines són les tasques del dia a dia, que set fan més feixugues?  1148 
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Mmh... mmh... nava a dir cuinar, però no és cuinar lo que se’m fa pesat, és, amm, planificar les 1149 

coses que he de comprar amb antelació per poder-ho cuinar després, o sigui, si jo tinc per 1150 

exemple, la, el menjar a la nevera i l’he de cuinar, això no m’importa, no? I m’agrada, i això, 1151 

però en canvi, si, si he de pensar d’aquí dos dies he de cuinar tal cosa, pensar quines coses he de 1152 

comprar, això és el que em costa més, i això és el que no m’agrada  1153 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta?  1154 

Malalt? Mmh...  1155 

- Allò d’estar al llit... 1156 

Ara no recordo... a veure 1157 

- No cal una data, ho tens en ment? 1158 

Si, si. Va ser fa un any... es que ara no me’n recordo  1159 

- I qui et va cuidar? 1160 

Si, molta gent [riu] però, la primera la –(dona)- si, la meva dona, i, com que ella no sabia 1161 

medicina i això, pues em va portar a casa els meus pares que són metges i [riu] i llavors em van 1162 

cuidar ells  1163 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o, proper malalt? 1164 

Mmh... com has començat la pregunta...? 1165 

- Que... si alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o persona malalta? 1166 

Si, si. A casa meva, em, [riu], som, érem, bueno, som, deu germans, però ja no estem vivint a 1167 

casa i, jo recordo pues quan érem petits pues que si es ficava malalt un, es ficaven malats dos o 1168 

tres a la vegada, no? Perquè ens contagiàvem o el que sigui, i llavors si jo era dels que s’havia 1169 

salvat i no estava malalt jo era el que cuidava als altres 1170 

- De gran no has tingut aquesta responsabilitat? 1171 

També he cuidat a la –(dona)- quan ha estat malalta, si  1172 

- Vale! I set feia...? 1173 

I, i la –(filla)- també, ara que recordo, la –(filla)- també ha estat malalta ara que recordo, quan 1174 

era... tenia pocs mesos 1175 

- Com t’ho combinaves amb el teu dia a dia?  1176 
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És un rollo perquè estic treballant pensant en com estaran, llavors faig lo possible, per exemple 1177 

no? Cuino tot el que necessitarà durant el dia, per assegurar-me de que si es troba més 1178 

malament, no haurà de fer res, no? Estarà a casa, no? Mm... per exemple, però després sempre 1179 

em sap greu marxar de casa perquè m’agradaria quedar-me, i algun dia si que he demanat festa a 1180 

la feina per poder cuidar, perquè era insostenible deixar-la sola i a més a més amb un bebè [riu] 1181 

2.7. T’havies plantejat tenir filles? 1182 

No... em... durant la vida en general, la vritat és que en algun moment, si, que, m’agradava molt 1183 

tenir germans, i llavors pensava, pues també serà divertit tenir fills, llavors vaig veure que en 1184 

algun moment havia estat sortint amb una noia, i no no havia anat be la relació, i no em sentia a 1185 

gust, llavors no, no em venia de gust tenir fills si no estava a gust ni amb una sola persona, pues 1186 

ampliar la família, no, no... no ho veia gens clar, llavons com que ja se’m van passar una mica 1187 

les ganes, per dir-ho així, llavors vaig conèixer a la –(dona)- i vaig dir, ai pues ara si 1188 

2.8. Quan a casa la nena es posa malalta, per qui sol demanar?  1189 

La mami, segur, perquè sempre quan, quan té un, algun problema no, una frustració o s’enfada 1190 

o, o es troba malament, doncs, lo que vol és fer teta perquè això la calma molt i... i jo no tinc 1191 

teta o sigui, jo li faig tonteries, la distrec però això dura un rato, després sempre acaba volent 1192 

teta igualment [riu] 1193 

2.9. Veus viable cuidar una persona i seguir mantenint la teva vida?  1194 

Cuidar una persona i seguir mantenint la meva vida? O sigui, una persona depenent vols dir? 1195 

Clar... mmh... home, viable si, però, bo..., és, és complicat, és cansat i a demés no ajuda, la 1196 

societat jo ajuda gens. No ajuda ni en condicions laborals, ni moltes fines que no ho entenen si 1197 

vas amb el bebè a la feina, però bueno, però que jo se de gent pues més oberta, m’aniria a 1198 

treballar amb la meva filla a treballar tranquil·lament i no passaria res, no serà per manca de 1199 

voluntat diguéssim, a vegades ho veig difícil per la, pel voltant, per la gent 1200 

- Creus que, els serveis públics, actualment, són suficients per assegurar les cures de 1201 

persones dependents?  1202 

No... no crec, o sigui... jo penso que és precari en molts sentits, i en aquests no conec 1203 

exactament però segur que també  1204 

2.11. Per altre banda, què et semblaria que l’estat elaborés polítiques públiques que 1205 

inserissin en la repartició del treball de la llar? 1206 

Mmh... que afavorissin?  1207 
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- Si, per a que la gent es fes responsable del treball domèstic... 1208 

Si, o sigui em semblaria perfecte eh, no se com ho podrien fer, perquè penso que és una cosa 1209 

d’educació no? Suposo, o sigui, de, de que si la gent està educada en això, l’estat ja pot fer el 1210 

que vulgui que la gent ho faria equitativament, i, i s’ho repartiria, però tot el que ajudi a fer això, 1211 

seria benvingut  1212 

 1213 

 BLOC 3. Temps lliure 1214 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 1215 

[riu] en l’últim any i mig no recordo massa temps, de tant en tant, per exemple, estic fent un 1216 

curs de formació doncs, mentre estic al curs penso que estic en el meu temps lliure, però clar, 1217 

temps lliure d’allò sense res a fer, no... no 1218 

3.4. Si poguessis escollir i fer el que volguessis, a que dedicaries el teu temps lliure? 1219 

Mmh... bueno és que, perdó, ara estic pensant que temps lliure així, si que el tinc no? El que 1220 

passa és que el temps lliure, aa... es gasta tot en fer coses de casa, i en fer, en cuidar la filla, vull 1221 

dir, tot això seria temps lliure, d’alguna manera, però, però és temps... que s’ha de dedicar això, 1222 

per tant no considero temps lliure. I, si pogués escollir... doncs m’agradaria llegir alguns llibres 1223 

que tinc pendents, que són molts... [riu] i... potser anar a volar a parapent per gust, perquè ara 1224 

últimament els últims tres anys crec, només hi he anat per practicar coses concretes, per 1225 

aprendre, per fer el curs d’instructor, i és com... abans anava a volar per disfrutar, anar mirant 1226 

les vistes, i potser m’agradaria tornar a fer algun vol d’aquets... 1227 

 1228 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 1229 

4.1. Quan surts amb el teu cercle d’amics, què soleu fer? 1230 

És que fa molt temps que no vaig amb els meus amics, la veritat... tinc a, no tinc un grup 1231 

d’amics així que sigui un grup, sinó tinc amics sueltus, no? Una amiga de la uni, un amic de, de 1232 

la infància, són com gent molt suelta i que ens anem veient quan podem. I pf... els amics 1233 

m’agradaria veure’ls més clar, però... en els últims dos anys crec que els he vist un cop a l’any, 1234 

o sigui que gràcies. Què solem fer? Pues no se... anar a casa d’algú dels dos, i... xerrar, perquè 1235 

tenim tantes coses per explicar-nos 1236 

- El teu cercle d’amistats, tenen estudis, treballen...? 1237 
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Em... estic pensant... la majoria han estudiat  ala universitat i treballen en diferents feines, 1238 

bueno, hi ha un que no treballa perquè té una malaltia greu que no li permet i està estudiant 1239 

coses que li interessen  1240 

4.2. Hi ha diferències en les coses (activitats) que fas quan estàs amb un cercle o amb un 1241 

altre? D’amistat o família 1242 

Mmh... deixem pensar... es que clar, amb el cercle de professors pues el que fem és claustre, 1243 

parlar dels nens, amb la família intentem divertir-nos i passar moments així, compartir àpats, no 1244 

se... amb els amics també compartim àpats, seria el comú, no sé ara mateix, no veig... 1245 

4.3. Alguna vegada, has sentit que el teu entorn jutgés alguna decisió teva? Alguna cosa 1246 

que hagis fet...  1247 

Bueno, entorn proper, entorn familiar, la veritat és que no. Qualsevol cosa que tri intento abans 1248 

pensar-la i co..., consultar-la també, no? Si són coses que afecten a la família no prenc la decisió 1249 

jo sol, sinó que li pregunto a la –(dona)-, ho parlem... o ho parlem entre els dos, si és una cosa 1250 

que només m’afecta a mi pues llavors penso jo sol, i ho decideix-ho, però en qualsevol cas ho 1251 

compartim. No sento judici, sinó ho compartim, ho expliquem, comprensió... 1252 

4.4. Sols i et solen demanar ajuda? * entorn 1253 

Es que a vegades he demanat ajuda i no hi ha qui em pugui ajudar... [riu] perquè, estem 1254 

intentant arreglant una casa per exemple, no? Pues moltes vegades he demanat ajuda o deixo 1255 

anar comentaris com que, aquest cap de setmana avia’m qui vol venir. També entenc que estem 1256 

molt lluny de tota la meva família com perquè pugui venir algú fàcilment a ajudar-me, també 1257 

ells tenen la seva pròpia família. Complicat... tot i així, si que ha vingut algun germà, fins allà, 1258 

amb lo que suposa de viatge i quedar-se dos dies per ajudar-me amb coses que no sabia, per 1259 

exemple, l’electricitat, tinc un germà que va estudiar electricitat, va venir fins allà, em va ajudar, 1260 

dos dies, vull dir que si que, he demanat ajuda motles vegades i he rebut alguns, poques 1261 

- I te n’han demanat a tu, ajuda? 1262 

Abans molt més, perquè estava, vivíem a la ciutat i parlàvem cada dia, llavors sempre... ara 1263 

potser, algun amic m’ha demanat ajuda però, em vaig oferir, vam intentar quedar, quadrar 1264 

l’agenda per poder anar, poder ajudar-lo, i al final vam veure que era casi impossible, però quan 1265 

casi ho tenim tot lligat va trobar un altre ajuda i... ja el va ajudar ell 1266 

4.5. Renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la criança dels 1267 

teus fills? 1268 
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Si, bueno, em fa gràcia lo de carrera professional, jo no tinc “cap carrera professional”, jo, no 1269 

se.... he anat fent feines, no és una carrera que vagi cap amunt, vaig fent coses 1270 

- Renunciares a la feina per estar present durant la criança...? 1271 

Vaig renunciar a, a treballar tantes hores per poder estar més temps amb la –(dona)-, quan no hi 1272 

havia fills, per mi era important estar amb la família ni que fóssim dos només, i, per tant, ara ho 1273 

tornaria a fer de tenir menys hores, però hi ha un petit inconvenient i és que llavors els diners no 1274 

arriben, pf, per arribar a final de mes. Llavors, ojalá pogués guanyar més diners en menys hores 1275 

i poder estar més temps a casa, però, per motius econòmics, no ho faig 1276 

4.6. Creus que l’estat hauria de modificar les jornades i les condicions laborals per poder 1277 

conciliar?  1278 

Si, si si... jo una cosa que faria és, si una dona té un fill donar-li dos anys de baixa pagada, com 1279 

a mínim, o sigui, la mare ha de poder estar tranquil·lament pel seu fill, i una manera d’estar 1280 

tranquil·la també es que pugui cobrar també mentres està fent feina, i si no hagués de treballar 1281 

tantes hores podria estar més a casa 1282 

- El principal problema, és econòmic?  1283 

De, de poder estar a casa? En el meu cas, seguríssim, perquè no tindria cap altre motiu per no 1284 

anarmen de casa, amb l’amor de filla que tinc a casa, vamos... estaria tot el dia  1285 

- Doncs fins aquí, moltes gràcies per les respostes! 1286 

 1287 

g) Entrevistada: E7 + 25 anys 1288 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 1289 

1.1. Actualment treballes? De què treballes? 1290 

Si, de, de dissenyadora gràfica a un estudi, de Barcelona  1291 

1.2. En la teva feina, tens companys i/o companyes? 1292 

Si, uns 20, tot noies, i el jefe que és un noi, apart el de el que porta el tema de les finances que 1293 

també és un noi 1294 

1.3. Passes moltes hores fora de casa? 1295 



43 

 

Bastantes, només estic a casa per sopar, dormir i esmorzar entre setmana i el cap de setmana... 1296 

per esmorzar potser, els cas de setmana potser si que passo més temps a casa 1297 

1.4. El teu dia a dia, és compatible amb la feina? 1298 

Actualment, si. Perquè, treballo de dilluns a divendres, de nou a sis, menys els divendres que 1299 

surto a les 14:30, per tant, tinc tota la tarda quan arribo a Granollers, i tota la tarda del 1300 

divendres, més caps de setmana lliures 1301 

1.6. Si poguessis escollir el teu lloc de treball, quin seria? 1302 

Continuaria sent dissenyadora gràfica, però, amb projectes personals que mmmh... fossin més 1303 

atractius per mi o que m’interessessin molt més, i treballant des de casa, en comptes de treballar 1304 

en un lloc fixe per poder anar movent-me de llocs a llocs, poder seguir treballant, no haver 1305 

d’anar les vuit hores en un puestu o al mateix lloc, sinó, poder tenir molta més llibertat en 1306 

aquest sentit 1307 

1.5. Creus que l’estat hauria d’apostar per reduir les jornades laborals i apujar els salaris 1308 

mínims? 1309 

Si, si, si... 1310 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 1311 

2.1. I, actualment vius emancipada? Sola? 1312 

Si, també 1313 

2.2. A casa teva, quines són les tasques que fas? 1314 

Mmh... les típiques, escombrar, fregar, ficar rentadores, cuinar, de cases de... fines de casa, 1315 

totes... sola [riu] 1316 

2.3. Quines són les tasques que set fan més pesades/feixugues? 1317 

Pues rentar els plats, netejar el lavabo, mmmh... ficar rentadores, no, perquè m’agrada, com que 1318 

connectes... planxar, no ho he fet mai des de que estic visquent sola, però, em vaig comprar la 1319 

planxa, i... 1320 

2.4. Algú més a casa col·labora amb les feines de la llar? En què participa? 1321 

Mmmh... de normal, no, perquè, no viu ningú amb mi, però, si que és vritat quan ve gent a sopar 1322 

o a dinar o quan algun col·lega es queda a dormir a casa, doncs si que em diu, va doncs que 1323 
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rentem els plats entre tots, però, no són feines fixes de, s’ha d’escombrar, o s’ha de fregar, o 1324 

s’ha de recollir, treure la pols, plan... regar les plantes, és més, m’ho vaig fent jo 1325 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta?  1326 

No... no...  1327 

- I... vivint sola, t’has posat malalta? 1328 

Sí, també 1329 

- I, qui et cuida quan et poses malalta?  1330 

Pff... jo [riu] jo, si que és vritat que si estic molt malalta a vegades he trucat als meus pares, del 1331 

pal, ei que em trobo molt malament, però, com a molt com per que em portin algo de sopar o... 1332 

perquè em vagin al super a fer la compra... però, em cuido jo 1333 

- I, a la inversa passa? Que els teus pares et truquin a tu...? 1334 

També, me mare quan es fica malalta també em truca, Paula, pots anar a fer la compra i portar-1335 

me-la a casa, o, estem els dos malalts, pots venir tu, o per te germana i portar-la en cotxe a no se 1336 

on... també passa a la inversa  1337 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algú: avia, mare, persona propera 1338 

malalta, que no fos autònoma?  1339 

No...  1340 

2.7. Et planteges tenir fills/es?  1341 

Tampoc, ara, ara per ara no em plantejo tenir fills, perquè crec que és una responsabilitat que 1342 

actualment no vull assumir, tant econòmica com... no se com dir-ho, com pròpia, si...  1343 

2.8. Quan sorgeix un imprevist, qui es fa càrrec de la situació? 1344 

Com que quan sorgeix un imprevist...? 1345 

- A casa teva, o a tu personal, et sorgeix un imprevist, t’ho “autogestiones”? 1346 

No, no entenc quin tipus d’imprevist, en plan no se, si se’m trenca algo a casa o si he d’anar a 1347 

portar el cotxe al mecànic, intento demanar ajuda, si no arribo, per que no ho se fer o perquè no 1348 

tinc temps, intento demanar ajuda, a la família, o a els amics, a la gent que tingui més proera o 1349 

que sàpiga que em poden ajudar en aquesta situació. Per exemple, si se’m trenca ara la nevera... 1350 

i jo no la se arreglar i no tinc diners tampoc per comprar-me una de nova, doncs demanaré ajuda 1351 
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a algun amic que sàpiga que, que sap com funciona el tema dels electrodomèstics, o si he de 1352 

portar el cotxe al mecànic i jo no puc portar-lo perquè he d’anar a treballar o, o... o qualsevol 1353 

cosa, potser li diré abans an el meu pare que li he agafat el meu cotxe i se que té, i se quin és el 1354 

seu horari i que no li sabrà greu portar el meu cotxe al mecànic que no pas el meu amic que se 1355 

que... que agafa el meu cotxe, i que tampoc se si.... potser no hi ha aquesta confiança com per 1356 

dir... té les claus del cotxe... no se si és un bon exemple [riu] 1357 

2.10. Creus que l’estat hauria d’intervenir (fent polítiques públiques i socials) per ajudar a 1358 

les famílies i a les persones que no es poden valdre per si mateixes? 1359 

Si... perquè, mmhh... o sigui hi ha molta gent que no es pot valdre per si mateixa que té família, 1360 

però, potser la família tampoc es vol fer càrrec econòmicament d’aquesta persona... no? 1361 

Llavorens, o, o pro, o afectivament tampoc es vol fer càrrec afectivament, no vol que la seva 1362 

vida, encara que soni malament, depengui d’estar amb aquesta persona o amb aquest familiar... 1363 

ja no tant a nivell econòmic, també motles vegades a nivell personal hi ha gent que es vol 1364 

desentendre... i perquè no aquesta persona pot tindre una ajuda de, de mmmh... de un lloc que 1365 

sigui més confortable, amb gent que sigui també més confortable, que així l’ajudaran a tirar 1366 

endavant psicològicament, i no només econòmicament, que no només és aquesta part, perquè, 1367 

no es lo mateix tindre al teu càrrec una persona gran, però una persona que és gran i que 1368 

necessita el bany adaptat... o... etcètera...   1369 

2.11. Creus, que també, l’estat hauria d’intervenir per aconseguir repartir les tasques de 1370 

la llar? De manera igualitària 1371 

En quant gènere, vols dir? 1372 

- En tant que fer polítiques públiques que inserissin a, a dins de la llar, o sigui que 1373 

intentessin canviar la repartició de les tasques... 1374 

Entre les persones que hi visquin en el mateix lloc... mmmh... si... seria un treball interessant de 1375 

portar a terme, no se, no se com es podria fer, perquè al final, la gestió del temps que té cada 1376 

individuo que comparteix una llar no és la mateixa... no tothom, tots eld individus tenen el 1377 

mateix horari, per tant, gestionar el teu tems, tel saps qüestionar, però, no pots saber com 1378 

gesionar el temps de l’altre... 1379 

- O sigui, ho trobaries necessari...? 1380 

Ho trobaria, més que necessari, interessant... perquè, al final... les persones que conviuen 1381 

són les que entre elles han de treballar i parlar la repartició de tasques... sense importar 1382 

aah... ni gènere ni edat, sinó, tenint en compte el temps que tens, que se’t dóna millor, que 1383 

t’agrada més, que és lo que no t’agrada... si algú no li agrada fer rentadores, pues que no les 1384 
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faci, ja les faig jo que m’es igual i que tinc temps per fer-les.. no? Per tant, no se com l’estat 1385 

podria inserir en... en això, perquè té la desconeixença dels individus que hi viuen junts. 1386 

Però, seria un treball interessant, de... de campanya avera, com, com es fer que la gent 1387 

reflexioni sobre això 1388 

 BLOC 3. Temps lliure 1389 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 1390 

Mmmh.... sss... si... si, tinc temps lliure, lo que és... sí, si que tinc temps lliure per quedar, tot i 1391 

que treballi, si que és vritat que entre dilluns i dijous treballo molt i estic més focalitzada amb la 1392 

feina, però, també tinc temps per mii... en el moment que vaig al tren, o passejo, o quan arribo 1393 

aquí al poble aa... tinc bastant temps lliure, si... 1394 

3.2. Bé. A que dediques el teu temps lliure? 1395 

Pues a... a llegir, a quedar amb col·legues, am... a fer les fines de la llar, esport... típico. A coses 1396 

per, per plaer propi, no? I no per el plaer de... per el plaer propi o amb les persones que realment 1397 

vols compartir aquell espai 1398 

3.3. El teu temps lliure, el passes sola, o acompanyada? 1399 

Mmmmh... mix mix, si que m’agrada fer moltes coses sola, però també m’agrada fer coses amb 1400 

gent, per tant, intento com... que la balança sempre estigui equilibrada, compartir temps amb 1401 

gent, i compartir temps amb mi 1402 

3.4. Si poguessis escollir, a quines activitats t’agradaria dedicar el teu temps lliure? Sense 1403 

límits 1404 

A veure, si... més coses relacionades amb el disseny, coses que ara mateix no faig... 1405 

- Estudiar, vols dir? 1406 

No, estudiar no, potser anar a més conferències, o, si formar-me també, continuar formant-me, 1407 

que ara no ho faig perquè, quan arribo a casa, prefereixo anar a fer alguna birra o, o anar aaa, al 1408 

yoga o on sigui, que no pas ficar-me a fer, a estudiar, que és molt més feixuc, després de vuit 1409 

hores que ja han estat feixugues ficar-te a fer una cosa, que encara que sigui interessant, però és 1410 

feixuga de ficar-te... pues no... no em ve de gust, però m’agradaria torbar temps per això [riu] 1411 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 1412 

3.1. El teu cercle d’amistats té estudis? 1413 
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Si, bueno universitaris i cicles, però si, en general crec que més universitaris que no pas...  1414 

3.2. Quan surts amb el teu cercle d’amistats, quines activitats soleu fer? 1415 

Mmmh... lo més comú crec que és anar a prendre algo, o anar algun concert que en interessi a 1416 

tots, que... o anar a prendre algo, que no pas fer cap altre cosa, alguna sortida... de cap de 1417 

setmana, però més... 1418 

3.3. Hi ha alguna activitat que, a tu personalment t’agradaria fer, però que les teves 1419 

amigues no s’hi apunten? 1420 

Si, sobretot quan hi ha alguna expo que és interessant, sobre disseny, m’agradaria anar-hi [riu], i 1421 

hi han amigues, bueno, amigues amics, que no... que prefereixen no anar-hi, o potser no els hi 1422 

agrada bàsicament [riu] no els interessa... 1423 

3.4. Consideres que hi ha alguna activitat que t’agradi fer, i que, no sigui ben vista o 1424 

acceptada pel teu entorn? 1425 

Crec que no, crec que no, o sigui, m’ho haguessin dit sinó... 1426 

- No has notat mai aquest rebuig... 1427 

No [riu] 1428 

3.5. Consideres que demanes ajuda quan no arribes per tu sola ha fer-ho tot? 1429 

Mm si... 1430 

-  A qui sols recórrer? 1431 

Mmh... bueno com l’exemple d’abans, a qui crec que, que em pot ajudar amb allò 1432 

- I, el teu cercle més proper, recorre a tu quan necessita ajuda? 1433 

També, no només cercle proper, familiars, també amistats 1434 

3.6. Renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la criança dels 1435 

teus fills? 1436 

Mmmh doncs ara mateix, per com que no m’he plantejat encara tindre... fills... però crec que no, 1437 

no hauria de perquè renunciar a la meva carrera professional er la criança dels... del meu fill, 1438 

però, és que per això tampoc no, no em plantejo tindre fills. Pel simple fet que no vull dedicar-1439 

li, ara mateix, no vull dedicar-li temps aa... algú, però considero que tampoc has de deixar de fer 1440 
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la teva carrera professional perquè tinguis un fill, sinó que hi ha moltes maneres de gestionar 1441 

això 1442 

3.7. Creus que l’estat hauria de regular els contractes laborals per fer-los compatibles 1443 

amb el teu dia a dia? Sobre tot quan tens filles, per mantenir la casa... és compatible tenir tot 1444 

això i treballar? Creus que l’estat hauria de regular? 1445 

En el moment que algú, sobretot mares que demanen... oom... o una, com es diu... 1446 

- Reducció...? 1447 

Una reducció horària, crec que queda bastant reflexat que falta temps per aquest tipus de coses, 1448 

per tant, si [riu] 1449 

- Vale, doncs moltes gràcies per respondre  1450 

 1451 

h) Entrevistat: E8 + 29 anys 1452 

0.6. Si vols començar per fer una breu presentació: edat, on treballes... 1453 

Bueno, tinc 29 anys treballo a un CAP, de fet a dos, al CAP de Montornés i al CAP de Vilanova 1454 

del Vallés, pertany al mateix equip. I això, la feina és d’auxiliar administratiu, tasques d’atenció 1455 

a l’usuari 1456 

 BLOC 1. Àmbit Laboral 1457 

1.1. A la feina, treballes sola o en equip? 1458 

Amb un gran equip [riu] 1459 

- Sou molta gent? 1460 

Clar, en el nostre equip, aa, som quatre CAP’s que donem cobertura. Tenim el cap de Vilanova, 1461 

el cap de Montornès, que és el més gran, el cap de Montmeló i el de Vallromanes, que el de 1462 

Vallromanes és més un consultori que un cap, que no tenen obert de vuit a vuit sinó que obren o 1463 

al matí o a la tarda, només hi ha un metge i una infermera, i... li diuen consultori perquè és més 1464 

petit i és com més uni... hi ha una de cada cosa. Però clar, jo treballo normalment, o sigui, a 1465 

Vilanova només els dilluns, és un equip més... tenen tres doctores, tres infermeres més el servei 1466 

de pediatria que hi ha una pediatra i una infermera, i la treballadora social va un dia a la setmana 1467 

i la llevadora va un dia a la setmana 1468 
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- I el teu equip d’auxiliars, hi ha més noies o nois? 1469 

Noies... de nois som jo, i... dos homes més, com a auxiliars administratius. No només al CAP de 1470 

Montornès, sinó a tots els demés. El total, no se si vols el total... 1471 

- No, no cal 1472 

Bueno, hauria de contar  1473 

1.2. Sents que la feina és compatible amb el teu dia a dia?  1474 

[riu] Buena pregunta, és compatible, si es compatible perquè si treballo de matí o de tarda, 1475 

sempre tinc la, el matí disponible o la tarda lliure. De fet farà un any que vam fer així una mica 1476 

de conciliació laboral, li vam dir, perquè nosaltres fem una jornada de set hores, tot i que la 1477 

nostra jornada hauria de ser de 7,5 hores, per fer les hores setmanals que ens toquessin, però fa 1478 

uns anys vam dir que només podíem fer set hores al dia, llavors la nostra jornada és de set hores, 1479 

en principi la jornada que fa la gent normalment fa de vuit hores, i per exemple ara el que fan, o 1480 

el que van fer l’any passat era l’horari tarda començàvem una hora abans i així acabàvem una 1481 

hora abans. Abans el nostre horari a la tarda era de dos a nou, i ara és de una a vuit. Si que és 1482 

cert que les hores del migdia, notes que es solapen més quan vas de tarda que quan vas de matí, 1483 

perquè al dematí surts a les 2:45 i pots arribar a casa, encara que arribis a les 3:30, ja tens com 1484 

tota la tarda, però, a la tarda així que... jo soc de les persones que dina allà eh. Hi ha molta gent, 1485 

una gran majoria, jo crec que bastanta gent, no tothom, però que dinem allà, o sigui, jo entro a la 1486 

una i potser a les dues me’n vaig a dinar i estic dos hores de dinar o lo que sigui, i després toro, 1487 

del pal, que sempre estiguis, que en qualsevol moment necessita alguna cosa, ho he de fer, 1488 

però... i això fa una mica que es compagini perquè sinó, pels horaris que tenim, que a vegades 1489 

reflexiono, no? Sobre... a... si l’horari de la conciliació o la reforma horària, que li diuen, clar 1490 

intentar compensar de vegades les 7 hores de la tarda, però, sortir d’hora, que és a les vuit, 1491 

t’obliga entrar a la una, que t’obliga a dinar a les 12, i clar... jo, no tengo hijos, però algo que si 1492 

tus hijos salen a las doce o a las doce y media del cole, poco puesdes ir conciliando, no? Era 1493 

més conciliació a la tarda, aleshores, jo crec que també permet, si el dia següent em d’entrar a 1494 

les vuit, que entra la resta de personal, que nosaltres entrem una mica abans, a les 7:45, pues 1495 

com a mínim tens 12 hores perquè puguis descansar, perquè bueno, eren 11... ho notem més, 1496 

perquè entres abans, però a la gent li surt a compte sortir a les 8 que a les 9 1497 

1.3. Si poguessis escollir, canviaries el teu lloc de treball? 1498 

[riu] Si, si que canviaria el meu lloc de treball, si pogués, si pogués escollir, en quin o en quin 1499 

sentit? Que escolliria? No se, i aquí la tragèdia de mi vida [riu] No, però al menys dins del que 1500 

estic fent, potser em carregaria menys d’atenció al públic, que hem desgasten molt més, en 1501 
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canvi si em carregaria de feines internes, que tenen a veure molt més amb el circuit de 1502 

funcionament, i tal, que m’agraden molt més que allò. Perquè a vegades se’m fa una mica 1503 

avorrit, a vegades, també és molt pesat, perquè clar, gestionar la demanda i sobretot amb temes 1504 

de, en àmbit de salut 1505 

- Ja 1506 

És un àmbit, un mica bastant desgastat, sobretot a Montornès que la població pues té unes, 1507 

comparat per exemple amb Vilanova o Montmeló, pues té unes condicions socioeconòmiques 1508 

més baixes i això es nota també, a la, jo també he treballat en aquets quatre, també havia 1509 

treballat a Granollers i a Caldes, és una població en aquest sentit bastant demandant. De fet, ara 1510 

portem un període de que molta gent que ha entrat nova a marxat, perquè ha vist que, no... no, 1511 

se’ls hi feia una mica gran tot això  1512 

1.4. Creus que les jornades laborals, i els salaris permeten portar una bona vida? 1513 

Què, les meves? 1514 

- En general, aquest pregunta és en general 1515 

A nivell econòmic? Hombre, jo crec que no, no se, la meva feina, si que és una feina de 1516 

qualificació baixa perquè és d’auxiliar administratiu i només necessites la ESO i el meu sou són 1517 

uns 1.100€. Clar, jo perquè comparteixo pis, però, no conec a ningú, o quasi ningú, que es pugui 1518 

permetre un piso, que és en principi una necessitat bàsica de la vida, no? I ara han augmentat el 1519 

sou mínim interprofessional, però es que... que l’han augmentat a 900€? Un lloguer, pues està a 1520 

mil [riu] entonces, es como... jo pago sis trenta, i perquè comparteixo pis llavors surt tres 1521 

quinze, però llavors sumes els gestos... jo sol, impossible, con mi sueldo, si me quedo en casa y 1522 

no salgo para pagar el piso, o sinó... jo crec que en general no, bàsicament perquè el cost ara 1523 

mateix de la vivenda es menja una gran del nou, pel que veig en la gent 1524 

 1525 

 BLOC 2. Treball domèstic i familiar 1526 

2.1. Actualment, vius emancipat, com és la convivència?  1527 

Si, muy guena! [riu] No, si, clar, és el primer cop que vaig a viure sol, i ja fa dos anys i uns 1528 

mesos que vivim ella i jo. Clar, la Sònia ens coneixem des de fa 10 anys o més, sas, és com 1529 

teníem una amistat d’abans i ella és el seu segon pis que té. Ella ja tenia una mica d’experiència 1530 

de com anaven les coses, de vegades, bueno, la veritat és que ha fluït bastant, no? Al principi... 1531 

mai em tingut cap baralla, mai em tingut com cap encontronazo, però si, comences a veure que 1532 
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como cada casa és un món, perquè clar, comences a veure, a fer coses i ostia, yo no lo haria así, 1533 

yo lo hago no se que... poco a poco vas cada uno encajando un poco las cosas, però, a nivell 1534 

general hi ha bon rollo, ja et dic, tenim bastant independència. Si jo vull fer la meva la faig, si 1535 

vull estar a la meva habitació tranquil, pues... 1536 

2.2. Molt bé, i quan sorgeix un imprevist, a qui recorres? 1537 

Un imprevist a casa, o...? a qui recorro? Als amics, si bueno, amics, més que un imprevist, un 1538 

neguit, en plan, necessito compartir alguna cosa, o a nivell de que m’ajudin? 1539 

- I si és algo, se’t trenca una rentadora o...?  1540 

Ui, a mi padre. Si es algo, arreglar de casa, al meu pare, que és un manitas 1541 

2.3. A casa teva, com us repartiu les tasques de la llar? 1542 

Clar, al principi les vam repartir como, sobre els nostre horaris, vam dividir sobretot lo més 1543 

dific... bueno, lo que ens vam dividir, va ser la neteja bàsicament, no vam dividir ni la compra ni 1544 

el menjar. Vam dividir el pis com en dos parts i vam dir, una setmana tu una setmana jo. Això al 1545 

principi és todo muy cudadrado, però luego, lo típico... vas agafant d’alló, i... i ara diguem, ara 1546 

objectivament no, no hay, res escrit sobre la taula de qui fa que. O sigui, repartir-nos jo crec que 1547 

ho fem més a nivell de, si hi ha una tasca a fer es fa, que no... si, no no hi ha una divisió d’això 1548 

ara et toca a tu ara em toca a mi. Potser si que a nivell de tendència, si que a mi m’agrada menys 1549 

que ella, de fet a ella li agrada molt, llavors es como, cuina, la parella d’ella també està a 1550 

Hosteleria, i potser jo tinc més tendència a, a netejar, sóc una persona que me gusta que, tener 1551 

las cosas limpias y en su sitio, jo crec que és como, ella cuina més cops que jo. Però si algú, per 1552 

exemple, si algú cuina, normalment em fem més i fem tapers, que agafi el qui vulgui o a 1553 

vegades congelem el menjar, o a vegades cadascú es fa lo seu. Normalment compartim més el 1554 

sopar que estem els dos, que no als migdies que jo si dino a la feina, dino allà, m’ho preparo el 1555 

dia abans o el que sigui, i això  1556 

2.4. Personalment, quines són les tasques del dia a dia, que set fan més feixugues?  1557 

Cuinar, i cada cop ho faig me... ho porto millor [riu] perquè intento organitzar-me, però allò de 1558 

... fer-me el dinar es como, que me hago, pa no repetir, pa no se que... es com el cuinar perquè 1559 

mai, mai m’ha agradat 1560 

2.5. Recordes quan va ser l’última vegada que et vas posar malalta?  1561 

Ah.. si, l’últim cop que vaig posar-me malat va ser a l’hivern, vaig pillar una grip, bueno nose si 1562 

era una grip, que... bueno vaig estar el cap de setmana a casa, vaig començar al malestar a la 1563 
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feina i todo eso, dissabte jo crec al matí vaig tenir febre, paracetamol i anticuldina se’m va 1564 

passar, tot el dissabte dormint, evidentment. No vaig agafar la baixa ni res 1565 

- Qui et va cuidar? 1566 

No, la Sònia, no, no em va cuidar ningú, però si que la Sònia em va [riu], me acuerdo que jo 1567 

estava a la habitació, això devia ser al matí, m’escriu un Whats App ella i me escribe, veig que 1568 

estàs tossint molt, necessites alguna cosa? no no, estic bé, i aquell dia em va cuidar ella 1569 

2.6. Alguna vegada, has hagut de fer-te càrrec d’algun familiar, o, proper malalt? 1570 

Diria que no, d’algú que estigues malalt... diria que no 1571 

2.7. T’has plantejat tenir fills? 1572 

La pregunta esta trampa, esta està escrita? [riu] M’ho he plantejat, però no, no se, hi ha dies que 1573 

dius ostres si tingues una filla no se que, ara mateix si m’ho plantegés no seria una pregunta 1574 

com per contestar en el sentido, pues voy a tener hijos, o sigui, ara per ara és, com m’ho faig? O 1575 

si em veig tenint fills, ara mateix no 1576 

- Perquè?  1577 

Perquè primer, no sé com els tindria, al ser homosexual és un poco... a ver como los tengo [riu] 1578 

ah... bueno està el tema de la adopció i tot això, però és bastant... el procediment... tampoc tinc 1579 

parella, i tampoc ara mateix tinc una perspectiva de la meva vida que digui, vull tenir un nen 1580 

allà, o sigui, jo crec que treu molt de temps. Veus, jo això penso com l’Anna Gabriel, si tingués 1581 

un seria en tribu o no els tindria, [riu] queda muy bonito decir... però es que és cert, no? I no se, 1582 

amics meus si que tenen fills i els porten, així clar, de confiança... una amiga meva ara en tindrà 1583 

una, no se, jo sempre les he dicho, yo aquí para lo que necesiteis, soy como un padre más. 1584 

Perquè entenc, que no només tribu pels crios que vengan, sinó també ha de ser tribu pels altres, 1585 

els adults, però no m’he plantejat tenir fill i no, no ho veig en un futur  1586 

2.9. Veus viable cuidar una persona i seguir mantenint la teva vida?  1587 

No [riu] aah, no, o sigui una persona, algú que depengui de mi, no 1588 

- Creus que, els serveis públics, actualment, són suficients per assegurar les cures?  1589 

No [riu] això clarament, no, perquè hi ha, cada cop hi ha més aspectes de la vida que es deixen 1590 

com a l’aire, ningú sap, no? Qui s’encarregarà d’això, a nosaltres ens passa molt, o sigui 1591 

demandes que potser no tenen res a veure amb la gestió concreta de la salut, com no tenen un 1592 

altre lloc, t’ho diuen a ti [riu] t’arriben a vegades, no es que no puedo ayudarte... gent que no té 1593 
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recursos per pagar la medicació en aquell moment, i bueno, no tengo medicines aquí, o gent que 1594 

demana, jo que se, l’altre dia, bueno, farà unes setmanes, nosaltres fem el transport sanitari no 1595 

urgent, que és el transport sanitari que és algú que té una visita externa amb l’especialista, o una 1596 

persona que necessita una prova i el porten del seu pis a la prova i després la retorna, que això 1597 

entra a càrrec de l’hospital que la demana o de nosaltres, i l’alt... bueno fa una setmana em diu 1598 

la doctora, una família es canvia de pis, i es que tenen una persona que vive en la cama, que està 1599 

encamillada, i clar, no hi ha, per exemple, no hi ha res que es pugui... al menys a les nostres 1600 

mans, no... no hi ha res que es pugui... i després et trobes moltes de les demandes i conflictes, 1601 

bueno, demandes, que són fruit de conflictes laborals, no? A la hora de: dame un justificante 1602 

que he estado aquí, o dame la baja de un dia, i a vegades es com, ostia... tu potser no necessites 1603 

un metge, necessites un sindicat i pasa no? A vegades, que va passar, fa unes setmanes una 1604 

senyora volia un justificant conforme havia anat al dentista, al dentista privat, i jo home... dic, jo 1605 

no puc fer un justificant conforme tu has ido a...jo solo te puedo hacer un justificante si tu te has 1606 

visitado aquí, i diu a pues dame visita para ahora, perquè, porque acabo de ser ahora del dentista 1607 

y tiene que ser como ahora, i dic, bueno, quina es la teva demanda, i quin és el motiu 1608 

d’urgència, de la visita, no se que, es que yo necessito justificarle a mi empresa que he faltado, y 1609 

bueno, jo com tampoc puc negar-li que entri al dallò, la doctora la va fer entrar a la consulta, li 1610 

va explicar el mateix a la doctora i va marxar sense justificant, perquè la doctora li va dir, que 1611 

estàs aquí demanant-me, intentant resoldre un conflicte laboral de hores o el que sigui, i el 1612 

justificant quan tu no tens una necessitat d’urgència com per visitar-te ara, ni et farem un 1613 

justificant aquí que t’has visitat, per exemple. 1614 

2.10. Per altre banda, què et semblaria que l’estat elaborés polítiques públiques que 1615 

inserissin en la repartició del treball de la llar? 1616 

Em semblaria uf... seria complicat, no se com es faria, em semblaria d’entrada bé, no? Eso 1617 

significa construir un estado feminista, no? Però no se... no se si has leído a Jule Goikoetxea que 1618 

té la proposta de construir un estado feminista, i... i això, o sigui polítiques que intentessin, no 1619 

se, estaria bé, no se com es podria fer, no puedes poner un funcionario en cada casa [riu]  1620 

- Però, ho veus necessari 1621 

Si, ho veig necessari 1622 

 BLOC 3. Temps lliure 1623 

3.1. Normalment, tens temps lliure per tu? 1624 

Si, normalment si 1625 

3.2. A que dediques el teu temps lliure? 1626 
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A militar políticament, a sortir, bueno, o de festa o prendre alguna cosa, a fer yoga també, i, o 1627 

sinó, a veure pelis, series, o a llegir, o... tinc temps lliure 1628 

3.3. Si poguessis escollir i fer el que volguessis, a que dedicaries el teu temps lliure? 1629 

aa... si, potser aniria a més concerts que no puc anar per horaris, que pogués anar sempre, no? 1630 

Que no tingues feia... potser faria més yoga o altres coses relacionades amb les verticals o les 1631 

acrobàcies, potser miraria que fer amb més temps, i sobretot, a leer más  1632 

 BLOC 4. Interacció amb les/els demés 1633 

4.1. Quan surts amb el teu cercle d’amics, què soleu fer?  1634 

Ui, somos muy mala gente [riu] pues... na, prendre alguna cosa, bàsicament, o sea, 1635 

alcholizarnos, sigui l’objectiu o no sigui l’objectiu, o concerts o festes por ahi, o sinó fem dinars 1636 

o sopars i tal... 1637 

- El teu cercle d’amistats, tenen estudis, treballen...? 1638 

Té estudis, treballa, moltes tenen la carrera universitària, o estan en ello... aa... la majoria 1639 

treballa, molts, si no tenen, si no tenen la carrera universiaria tenen estudis de, modulos 1640 

superior, de fet crec que així en el cercle d’amics no hi ha ningú sense estudis [riu] o només amb 1641 

la ESO [riu] crec que no, [riu] grupo de intelectuales, però si que es cert... 1642 

4.2. Hi ha diferències en les coses (activitats) que fas quan estàs amb un cercle o amb un 1643 

altre? D’amistat o família 1644 

Home, si que hi ha diferència, amb el grup d’amistat potser de tota la vida, tenim més tendència, 1645 

como nos vemos muy de vez en cuando también, pues a fer dinars, o... passar més el dia, fer 1646 

activitats diürnes que no nocturnes, amb les de la feina, bàsicament mai fem així res fora de... a 1647 

vegades si fem alguna cosa és anar sopar i tal... i no se, no se 1648 

4.3. Alguna vegada, has sentit que el teu entorn jutgés alguna decisió que hagis pres? 1649 

Diria que no, no tinc la sensació de... jo he sido muy buena gente toda la vida, diria que no, o 1650 

sigui, sentit jutjat per una decisió que estic prenent, no... a vegades fa més por el pensar que et 1651 

jutjaran i, después lo haces y no parece tanto... potser els pares no? Que són més... que notes que 1652 

la teva vida no... clar, i porque vas ha hacer esto? Aconstumbrando mútuamente, no? Nosotoros 1653 

a ellos i ellos a nosotros, però enjuiciandome por una decisió que hagi pres, no 1654 

4.4. Sols i et solen demanar ajuda? * entorn 1655 

[riu] No 1656 
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4.5. Renunciaries, a la teva carrera professional per estar present durant la criança dels 1657 

teus fills? 1658 

Suposo que si [riu] com no noto que tingui carrera professional i no crec que la tingui 1659 

- O el teu treball... 1660 

Si, suposo que si , si no m’importaria dedicar... potser fins i tot ho voldria, no se, no se. Jo crec, 1661 

no se, clar, no se si algú t’ha contestat que no voldria, és més que potser que a vegades, clar, et 1662 

pots imaginar això como ui, voy a estar, como, como de vacaciones, i potser és pitjor perquè no 1663 

tens horari, puede ser peligrosa esta pregunta, però hi ha molta gent que suposo que s’agafarien 1664 

mesos, potser intentar no renunciar al que vols, però jo crec que si, que si es pot, segur, també 1665 

no? En el moment de la criança si es pot intentar el més d’allò, jo crec que millor  1666 

4.6. Creus que l’estat hauria de modificar les jornades i les condicions laborals per poder 1667 

conciliar?  1668 

Totalment, jo estic a favor de la reforma horari, de fer horaris més, d’entrada com més 1669 

Europeus, de treballar fins les cinc o les sis de la tarda, concentrar sobretot l’activitat al matí que 1670 

també el nivell de descans és molt millor, hi ha gent que fa jornada maratoniana, i això de plegar 1671 

a les deu es como... dónde vas! Eliminar en la mesura que es pugui els trabajos nocturnos, 1672 

perquè empitjoren les condicions de, de vida, i això, jo crec que em de repartir la riques i el 1673 

treball, o sigui els que tinguin molt deixin de tenir tant, i els que no tinguin res tinguin per 1674 

garantir la seva vida, i... i el treball que existeix repartir-lo. Primer plantejar quins treballs són 1675 

socialment necessaris, potser, fabricar armes no és un treball socialment necessari, PODRIEM, 1676 

no? Tancar les fàbriques de, d’armament i destinar aquelles hores de treball a altres tasques que 1677 

podien ser per exemple de cura o el que sigui, o sigui, la reflexió no se, en aquest sentit, no 1678 

només cal una reforma horària no? O no només una reforma... perquè potser no només em 1679 

permet, no només també millorar les condicions laborals, que òbviament també, sinó, també de 1680 

com com a societat creiem que són les tasques necessàries i imprescindibles que no podem 1681 

renunciar, i a patir d’aquí, pots començar a... sempre a partir del treball social necessari, de dir 1682 

ostia, que necessitem per construir com a d’allò... com a, societat, i a partir d’aquí repartir el 1683 

treball i... el treball ha d’ocupar el mínim possible a la vida, si és treball com s’entén avui eh, 1684 

perquè estic en contra de totes les formes de treball, perquè, si treball és el que és avui el treball 1685 

- El principal problema, és econòmic?  1686 

Si i no, o sigui, moltes qüestions són òbviament econòmiques, en un sentit de, no arribar a final 1687 

de mes, o... o coses d’aquestes, o no poder permetre’s una vivenda, o una vivenda digne, o, o no 1688 
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poder alimentari els teus fills, que a mi... cada cop hi havia més nens que feien els dinars 1689 

necessaris per la seva alimentació, però... ara ya me he perdido [riu] cual era la pregunta? 1690 

- El principal problema...? 1691 

Ah! Si, però, desprès hi ha altres temes, com el que li diuen la bretxa salarial i tot això, que 1692 

semblaria que és econòmic també, però que no deixa de ser també com, pues material, justament 1693 

ayer leia un article no? Porque importan las condicones materiales, es titulava, però bàsicament 1694 

hi ha una sèrie de coses que també són molt importants, per exemple, no? La homofòbia, té a 1695 

veure amb qüestions econòmiques o amb qüestions purament socials, i, es una mezcla de todo, 1696 

com el gènere, potser la co-educació potser et sembla algo alejado de la economia però que 1697 

després realment té a veuere amb la societat, o a l’accés a determinades feines, o també la 1698 

capacitat econòmica de les dones respecte els homes, també està la ecologia. Són temes que 1699 

diuen, no solo les preocupa a los hippies o a los que ya han garantizado sus condiciones de vida 1700 

y no pasan hambre, o no, des d’una perspectiva econòmica, l’ecologisme el que està intentant 1701 

garantir és que aquest planeta sigui vivible, perquè tothom pugui tenir les condicions de vida 1702 

que necessiti, per poder sobreviure, per poder reconduir la vida, perquè sinó, o sigui, per mi és, 1703 

hi han temes que es perceben  més socials que estan allà, però tot seria com socioeconòmic, o 1704 

tot tindria una base material-econòmica  1705 

- Vale, doncs fins aquí l’entrevista, moltes gràcies!1706 



 


