
30 %

Valors de la
societat de consum

La construcció social de la
maternitat

 La xifra de naixements al país ha
disminuit gairebé un 30% en

l'última dècada i l'edat de tenir el
primer fill s'ha retardat fins als 31

anys. 

Un anàlisi dels elements socioculturals causants de la seva reificació 

Els elements estructurals
són aquells que tenen un

efetce directe en les
condicions materials de

les dones. Al mateix
temps, són els principals

responsables de la
procrastinació dels fills. 

La mare i en conseqüència la dona,
cobra importància en funció de la

importància que la societat dona a les
criatures

 
Quan el far ideològic

il·lumina als fills, el paper de
la dona es veu legitimat
arran de la necessitat de

venerar la mare 

Cicle de vida:   Mares amb fills més grans d'1
any i de convivència familiar amb parella i fills.

Pressió social d'origen
patriarcal

 

Elements estructurals

Fills Desig

Inseguretat laboral

Elements socioculturals 

Estigmatització cap a la
dona que decideix no ser

mare

Introducció

Alta demanda
de criatures

Recorregut històric

Badinter (1981) i
Bolufer (2006)

Objecte d'estudi

Dèficit en polítiques
públiues de

coinciliació familiar

Hedonisme, individualisme 
búsqueda del plaer efímer,

sentiment de buidor 

Proposta metodològica

4 Entrevistes d'anàlisi qualitativa

Classe social
Classe treballadora

Classe mitana assalariada

Resultats

Reificació de la maternitat

Objectivització dels fills

Pressió social

Tant els elements socioculturals com els
elements estructurals tenen un impacte més

gran en les dones de classe treballadora

Conclusions

"L'experiència materna
s'entén com

l'esdeveniment més
important en la vida de

moltes dones"

"S'identifiquen dos elements
socioculturals principals

responsables de la reificació de la
maternitat: la pressió social

originària de l’estructura
patriarcal i els valors de la

societat de consum sobreposats
en la maternitat."

"La maternitat
comporta la creació
d'una nova identitat"
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