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INTRODUCCIÓ 
 

Amb la present recerca, s’ha pretès estudiar la situació actual de les mares treballadores 

d’Andorra en relació al grau de conciliació assolit en la seva vida personal, familiar i laboral, i 

les conseqüències i repercussions en aquestes mares i els seus fills/es d’un eventual baix 

nivell de conciliació, si -com era de preveure- es donava el cas. La recerca, realitzada pel 

Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), ha estat 

encarregada pel Comitè Nacional de la Unicef a Andorra, i ha estat finançat per l’Associació 

de Bancs d’Andorra (ABA). 

 

L’estudi d’aquesta qüestió s’ha abordat des d’una perspectiva principalment qualitativa, 

encara que contemplant com a suport contextual totes aquelles dades estadístiques que podien 

ser al nostre abast. La raó, però, de l’enfocament qualitatiu ha estat la voluntat d’anar més 

enllà d’una mera descripció de la situació, tot cercant una mirada comprensiva i profunda no 

només sobre no la realitat d’aquestes dones i llurs famílies, sinó també sobre el seu imaginari, 

les seves vivències i les significacions que atorguen a llurs situacions i estils de vida. 

 

El treball de camp per a la recollida de dades qualitatives consistí en diverses entrevistes i 

grups de discussió amb mares treballadores i amb diversos experts/es en camps 

estratègicament seleccionats. Es realitzà durant l’estiu i la tardor de 2005. En la mesura que ha 

estat aquest material la base fonamentadora de l’estudi, cal agrair a tots els i les professionals, 

a tots els pares i sobretot a totes les mares treballadores d’Andorra participants en l’estudi la 

seva col·laboració i implicació per ajudar-nos a saber més sobre aquesta part de la realitat 

social andorrana. 

 

Com sempre que es fa una recerca social, hom no pot deixar de banda un cert interès 

emancipador. Convé conèixer com són les coses, però en termes sociològics, cal conèixer 

sobretot per a poder transformar aquestes realitats i millorar-les, car la realitat no és més que 

una construcció social. En la mida que fer aflorar determinades situacions serveixi no 

solament per saber més i conèixer a nosaltres mateixos, sinó que permeti conscienciar amb 

vistes a futures accions transformadores que de resultes portin amb si una societat millor i una 

major qualitat de vida, ens podrem sentir satisfets. Esperem, modestament, que en aquest 

sentit, la nostra tasca pugui ser d’utilitat per a Andorra i per a la seva ciutadania. 
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1) OBJECTE D’ESTUDI I ENFOCAMENT METODOLÒGIC 
 

L’objecte d’estudi de la present recerca és la situació de les mares treballadores d’Andorra 

envers la conciliació de la seva vida personal, familiar i laboral. La hipòtesi central amb la 

que es treballa és que hi ha moltes mares treballadores a Andorra que, ja sigui per causa de 

l’ocupació que desenvolupen, o bé per causa dels horaris que han de complir, tenen no poques 

dificultats per conciliar els seus temps, i sobretot el temps d’estar a la feina amb el temps 

d’estar amb la família. 

 

En aquest sentit, hi ha dos objectius guia d’aquesta recerca. D’una banda, aprehendre quins 

són els condicionants que operen sobre la conciliació dels temps, i copsar fins a quin punt 

això es dóna a Andorra entre el col·lectiu de més risc: les mares treballadores. Aquest primer 

objectiu comporta també saber quines són les estratègies que empren per conciliar, o bé per 

minimitzar els efectes de la no conciliació, així com descobrir quines són les seves principals 

necessitats i demandes, i quins factors de risc o de suport intervenen en les seves realitats 

socials. 

 

El segon objectiu, d’altra banda, consisteix en analitzar quines són les conseqüències que les 

seves situacions (i en especials, les situacions on la conciliació és difícil o depèn de molts 

factors externs) comporten tant per a elles mateixes i des d’una perspectiva integral, com per a 

les seves famílies, i en particular pels infants i la seva criança. 

 

L’objecte d’estudi s’ha abordat des d’una perspectiva metodològica quantitativa i qualitativa 

alhora. Les dades estadístiques han servit per elaborar el marc contextual, que també conté 

informació jurídica comparada. Primerament, s’ha procedit a un recull de dades sobre la 

realitat macrosocial dels treballs remunerat i de la llar i familiar d’Andorra, i s’ha fet un recull 

de les mesures legislatives ja instaurades a l’ordenament jurídic del Principat, per 

posteriorment comparar-les amb les mesures homòlogues dels països de la Unió Europea, el 

nostre entorn de referència més proper. 

 

El treball qualitatiu ha estat, però, l’element central de la recerca. No només perquè una 

qüestió com la conciliació de la vida laboral i familiar compta amb poques dades arreu (i cal 

suposar que encara menys a Andorra), sinó perquè l’objectiu darrer era poder comprendre 

com viuen les fallides de conciliació les pròpies mares treballadores del Principat. És per això 
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que s’ha considerat que calia emprar les tècniques qualitatives de l’entrevista 

semiestructurada i del grup de discussió focalitzat.  

 

Un treball qualitatiu necessàriament ha de transcendir la mera descripció dels fets, per tal 

d’abastar-ne també la seva significació i el sentit de la seva vivència per a les persones que en 

són protagonistes, en aquest cas concret les mares treballadores d’Andorra amb fills/es en 

edats dependents. D’aquesta manera, s’assoleix un major nivell de profunditat discursiva, i és 

possible arribar a comprendre intensivament la significació de com es viuen i perceben 

diferents aspectes de la realitat social inquirida, a partir dels discursos orals dels subjectes 

participants. No és, però, un resultat que es pugui predicar com a estadísticament representatiu 

(encara que s’ha tingut cura d’integrar diferents realitat i col·lectius, per abastar el fenomen 

amb la major extensió i variabilitat possible), per bé que els discursos reflecteixen òbviament 

els mecanismes profunds que responen a les realitats viscudes, i en tant que tals, permeten una 

aproximació hermenèutica a la qüestió que altrament no tindríem. La repetició dels mateixos 

en les diferents sessions i en diferents informants -quan el ventall és adequadament plural- no 

és pas casual, sinó que ben al contrari constitueix un clar indici de les principals línies de 

força de les percepcions i opinions col·lectives. 

 

Quant a les tècniques, emprades, una d’elles ha estat el grup de discussió focalitzat (o focus 

group). La tècnica del grup de discussió consisteix en posar en diàleg la varietat d’opinions i 

significacions que es donen des de la pròpia experiència subjectiva dels participants, i fa que 

de la dialèctica consegüent emergeixin elaboracions del discurs més acurades que possibiliten 

una millor aproximació a la realitat percebuda i viscuda, primer, i ara també pensada i 

confrontada. Els consensos i dissensos, d’altra banda, menen a les principals línies de força de 

l’opinió col·lectiva, així com a un mapa de les diverses qüestions que susciten divergències, i 

a la localització social de les mateixes.  

 

El propòsit de la tècnica és, doncs, aconseguir un intercanvi dialèctic enfocat a obtenir 

informació d’una àrea concreta d’interès, en un ambient no directiu, que fa emergir línies 

convergents i divergents entre els i les participants en una situació de relaxació. Cal afegir 

que, a més, aquests participants aporten informació directa i indirecta sobre percepcions, 

sentiments i actituds pròpies. En aquest sentit, els grups de discussió focalitzats es dissenyen a 

partir d’un guió semiestructurat, que ha de funcionar com a eina i estratègia particularment 
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apropiada d’interrogació en la mesura que l’objecte de les sessions és comprendre com els 

subjectes perceben la seva experiència vital. 

 

Quant a la tècnica de l’entrevista semiestructurada, una altra de les tècniques emprades, 

consisteix en una conversa entre l’entrevistador i l’entrevistat, mediada per un guió de temes 

que s’han de tractar, però amb la llibertat de poder canviar, reordenar i reformular les 

preguntes del guió en el decurs de l’entrevista, amb l’objectiu d’obtenir una informació 

rellevant per a les qüestions que ens planteja l’objecte d’estudi.  

 

Així, i de manera similar a altres tècniques qualitatives, l’estil especialment obert d’aquesta 

tècnica permet l’obtenció d’una gran riquesa informativa, en les paraules i enfocaments dels 

entrevistats. I també permet, com dèiem anteriorment, verificar, matisar, completar o 

contrastar la informació obtinguda a través dels grups de discussió o d’altres entrevistes, en 

els seus apartats comuns. En el cas que ens ocupa, les entrevistes foren fetes sobretot a 

parelles (entrevistant-los a tots dos alhora), i en alguns casos a persones individualment. 

 

Amb la realització d’aquestes dues tècniques, complementàries entre si, pensem que s’ha 

pogut obtenir una visió prou enriquida i profunda de l’objecte d’estudi que ens ocupa, cosa 

que ha permès el seu torn poder disposar d’una bona base d’anàlisi i d’interpretació 

hermenèutica. En concret, han participat en aquest estudi de percepció aproximadament entre 

50 i 60 persones, des de diferents posicions.  

 

Es van fer 6 grups de discussió amb mares treballadores, i 1 grup de discussió addicional a 

tècnics/ques i professionals dels camps de la pedagogia, la psicologia, o la guarda d’infants. 

Al seu torn, es van fer 6 entrevistes a parelles, i 2 entrevistes a mares treballadores amb 

situacions específiques. En la composició dels grups de discussió i de les entrevistes, es 

tingueren en compte per tal de reflectir-ne la variabilitat aspectes com els següents: 

 

 L’ocupació de les mares treballadores: en els diversos sectors de l’economia andorrana, en 

els diferents graus de qualificació, i en diversos torns i horaris, incloent el treball en caps 

de setmana. 

 La situació familiar: abastant des de dones casades o en parella de fet fins a famílies 

monomarentals, passant per dones separades i divorciades. 

 L’edat de les mares treballadores: des d’edats joves a edats intermèdies. 
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 L’edat dels fills/es: des de nadons fins a l’etapa adolescent. 

 El temps de residència a Andorra. 

 Les persones que convivien a les respectives llars. 

 En el cas de les parelles, es tingué també en compte la combinació d’horaris de feina d’un 

i altre membre, a més de la resta de variables esmentades. 

 

Finalment, val a dir que la posterior anàlisi i interpretació de les dades s’ha fet mitjançant la 

tècnica de l’anàlisi de discurs, i en la configuració del text de l’estudi s’han extret, compilat i 

seleccionat diversos fragments considerats representatius de les unitats de significació 

establertes en base a la codificació temàtica prèvia. 
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2) MARC CONCEPTUAL I CONTEXT DE LA RECERCA 
 

 

2.1) Conceptualització dels temps de la vida quotidiana 
 

L’articulació dels temps de la vida quotidiana de les persones ha estat l’eix central sobre el 

qual ha girat -fins i tot en temps en què ni els mateixos subjectes protagonistes n’eren 

conscients- el marc d’ordenació de les activitats i relacions humanes en tota societat 

establerta. L’organització social dels temps, entesa en el seu conjunt, es configurava com allò 

que en darrera instància donava un sentit a l’estructuració de la vida social, i al paper que 

cadascun dels seus àmbits hi juga. Així, hi ha un temps per a treballar, un temps per a 

descansar, un temps per al lleure, un temps per a ser amb la família, etc. 

 

Des dels primers científics socials que estudiaren l’organització social del temps (els pioners 

Le Play, Sorokin, Merton, Fraser, Strumilin...) fins avui és recurrent distingir les diferents 

categories del temps social en funció de les activitats que es desenvolupen en el seu si. En el 

present estudi, assumim aquest punt de partida, per bé que establirem una classificació dels 

temps socials en base a una tríada significativa1. Així, discernirem entre temps de treball 

productiu, temps de treball domèstico-familiar, i temps lliure (entès, aquest darrer, com un 

temps de lliure disposició personal, i no com un simple temps residual envers el temps de 

treball productiu). 

 

Les característiques del temps de treball productiu són les pròpies d’un temps heterònom, 

obligat, on les activitats del subjecte se sotmeten a una disciplina i ordenació externa, i 

capturen la seva autonomia durant un període de temps delimitable per un horari, de vegades 

rígid i de vegades flexible. Contra el que podria semblar, sovint un horari rígid atorga més 

capacitat d’autonomia sobre els seus propis temps a l’individu, ja que la seva cadència i 

previsibilitat li permet organitzar funcionalment la resta dels temps. En canvi, la flexibilitat 

horària en els temps de treball no sempre juga a favor de la persona. Tot depèn de si estem 

davant d’una “flexibilitat positiva” (quan la variació en l’horari depèn dels interessos de 

l’individu i respon a un acte volitiu del mateix), o bé d’una “flexibilitat negativa” (quan la 

                                            
1 Torns, T. et alt. (1999). 
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variació en els horaris s’aborda des del prisma dels interessos de la producció) 2. En aquest 

darrer cas, s’amplia la incertesa sobre les franges horàries disponibles, i per tant es redueix la 

capacitat de maniobra de la persona sobre els seus propis temps, ja que no sap si aquests seran 

ocupats finalment pel temps de treball o restaran relativament disponibles. Aquesta fórmula, a 

més, permet la proliferació de temps morts, que no es poden programar d’avantmà pel fet de 

no saber si finalment es podrà disposar d’ells o no. Val a dir, en aquest sentit, que en el mercat 

de treball d’avui dia és precisament aquesta flexibilitat, la flexibilitat negativa, la que està 

prou més estesa que no l’altre tipus de flexibilitat. 

 

Quant al temps de treball domèstico-familiar, respon al temps que ocupa la necessària gestió 

de les tasques de la llar i de tasques de cura de persones dependents (ja siguin menors, gent 

gran, o malalts/es que necessiten atencions). En la mesura en què aquestes activitats són 

necessàries per al bon funcionament de la llar i pel correcte desenvolupament de la vida dels 

seus membres, són també activitats obligades, que cal fer. És, doncs, un temps també 

heterònom, però a diferència del temps de treball productiu, presenta un grau d’elasticitat que 

el fa difícilment encabible en un horari concret i repetitiu. Per bé que sí és possible designar 

un horari relativament rígid per a determinades tasques de la llar (com fer la compra, netejar, 

cuinar, etc.), en canvi les tasques de cura de persones són necessàriament flexibles, i de nou 

parlem d’una flexibilitat negativa, ja que la persona cuidadora està permanentment a expenses 

de les necessitats que sorgeixen en les persones objectes de cura (que per bé que en algunes 

d’elles es poden preveure, atès el seu caràcter cíclic, en d’altres són imprevisibles -pensem, 

per exemple, en la gent gran amb malalties neurològiques avançades-). En aquests casos, 

hauríem de parlar més de durada (i de permanència) que d’horaris. I només la derivació de 

funcions (via la delegació en terceres persones) permet alliberar-se de l’obligatorietat 

d’atenció permanent. 

 

Finalment, queda el temps lliure, que caldrà entendre com un temps realment de lliure 

disposició personal. Diem això perquè sovint s’ha fet una equiparació del temps lliure amb el 

temps en què hom no tenia obligacions laborals, donant lloc a una identificació radicalment 

falsa entre el fet de no ser present al mercat de treball i estar ociós. En el nostre cas, 

entendrem com a temps lliure el temps en què hom resta alliberat de les obligacions inherents 

al temps de treball productiu i de les obligacions pròpies del temps de treball domèstico-

                                            
2 Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball – QUIT (2001). 
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familiar. Per extensió, també hauríem d’excloure el temps que s’empra en necessitats del 

propi cos (seria el que podríem anomenar “temps fisiològic”: temps per al descans, per a la 

higiene personal, per a les funcions alimentàries, etc.). En definitiva, doncs, ens quedaria el 

temps en què la persona és lliure per disposar d’ell com més li plagui, i on el què fer amb 

aquell temps deriva exclusivament d’una decisió personal. 

 

 

2.2) Evolució del model d’organització social dels temps 
 

La tríada dels temps que aquí proposem és d’aplicació universal, a totes les societats 

humanes. Per bé que ancestralment la major part d’elles -i totes les occidentals- procediren a 

una especialització funcional-temporal. Així, s’especialitzà als homes pel treball productiu, i 

per tant se’ls dotà d’una centralitat productiva en els seus temps socials, que basculaven entre 

el temps de treball productiu i el temps lliure, amb ocasionals incursions en l’esfera de la llar 

de la mà de les obligacions familiars (en cura i educació dels infants). Per la seva banda, la 

dona fou especialitzada en les funcions pròpies de la llar i de la família. I se les assignà una 

clara centralitat domèstico-familiar, que no impedia certes incursions en l’esfera laboral, per 

bé que amb significatives discontinuïtats en funció del cicle de vida i sempre que les rendes 

de la llar ho permetessin (així, tot i que moltes dones treballaven quan eren joves, sovint es 

retiraven -totalment o parcialment- del mercat de treball en tenir el primer fill/a). Al seu torn, 

també tenien accés a alguns espais de temps lliure, però aquests es veien limitats per la 

necessitat d’atenció permanent dels fills/es, i en alguns casos d’altres persones que també 

estaven al seu càrrec. 

 

Pel que fa a l’organització social dels temps vista globalment, la societat industrial instituí una 

sincronització de masses. Hi havia uns horaris per treballar a les fàbriques, i uns dies i unes 

hores en què no es treballava (inicialment, molt minsos, però posteriorment eixamplats 

després de llargues i costoses lluites socials). En la moderna societat industrial, la que sorgeix 

després de la II Guerra Mundial, gairebé tothom treballava alhora, i per tant també gaudia del 

seu temps lliure alhora. És a dir, que els temps de les persones estaven sincronitzats, excepció 

feta dels treballs que per la seva naturalesa comportaven horaris atípics (policia, medicina, 

infermeria, etc.). La sincronització horària, ben complementada per la divisió sexual del 

treball, van propiciar durant força anys una organització social dels temps relativament 

harmònica, a partir del temps de treball productiu com a temps estructurant de la resta. 
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Però els efectes de l’adveniment d’una societat de consum, l’entrada en crisi del model de 

producció fordista-taylorista, i els avenços -encara ara en curs- cap a una societat que hagi 

assolit la igualtat de gèneres, van subvertir els trets definitoris d’aquell model social 

d’organització dels temps. D’aquesta manera, l’espiral consumista obligà a que en la majoria 

de les famílies treballessin ambdós cònjuges, mentre que per la seva banda l’accés de la dona 

a l’educació en igualtat envers l’home, va fer créixer les expectatives en moltes dones de 

poder dur a terme una carrera professional de manera similar a com ho feia l’home. Sota 

aquestes premisses, la irrupció de la dona en el mercat de treball (ara ja per quedar-s’hi 

definitivament) va ser només qüestió de temps, i no va caldre esperar massa. En paral·lel, la 

crisi del model de producció fordista i la introducció de l’anomenat flexitime van esquerdar, 

per la via del trànsit a la flexibilitat negativa, el model productiu industrial basat en la 

sincronització dels horaris. A hores d’ara, els horaris s’han diversificat i ampliat, hi ha moltes 

empreses que treballen a torns, i en definitiva els horaris del temps de treball ja no segueixen 

un patró temporal únic. El principal efecte d’aquesta diversificació dels temps de treball ha 

estat la desincronització dels temps de les persones, i la consegüent desincronització dels 

temps socials3. 

 

L’altra gran transformació social, però, s’ha quedat curta quant als canvis desitjables que 

l’havien d’assistir. En una societat on home i dona treballen, era d’esperar que també home i 

dona es corresponsabilitzessin del treball domèstico-familiar, fins i tot per una raó de simple 

racionalitat d’esforços. Però si la dona ha protagonitzat un canvi cultural sense precedents, en 

sortir del seu enclaustrament en l’esfera privada (la llar) i en fer carrera professional en 

l’esfera pública, en l’home no s’ha donat de la mateixa manera el canvi cultural a la inversa. 

És a dir, que l’home continua marcadament absent de la llar, i malgrat les noves generacions 

van assumint cada cop més que cal compartir les tasques de la llar i de cura de persones, 

continuen essent les dones les que s’encarreguen majoritàriament d’aquest treball. La qual 

cosa comporta que mentre en els homes roman encara la centralitat productiva tradicional, en 

les dones s’enregistra una doble centralitat, productiva i domèstico-familiar alhora, que fa que 

es vegin obligades a assumir invariablement una doble càrrega de treball (és el que es coneix, 

des de Balbo, com a “doble presència”4) o bé a externalitzar algunes de les funcions (si en 

poden assumir el cost, és clar). En alguns casos, els costos de la doble càrrega de treball fa 

                                            
3 Boulin, J.Y. (1992). 
4 Balbo, L. (1994) [1978]. 
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que moltes dones hagin de prioritzar les carreres laborals al fet de tenir fills/es, ja que amb 

aquests el treball domèstico-familiar creix exponencialment. 

 

El model postindustrial en el que ens trobem, doncs, ha fet que per diverses raons, tots i totes 

patim en determinat grau d’una difícil conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Però 

per raons òbvies, és en les dones treballadores (s’entén que al mercat laboral) en qui 

s’aguditza prou més el problema, especialment quan a més esdevenen mares. Així doncs, el 

conflicte sorgeix quan les dones participen en el mercat de treball i es posa de manifest la 

incompatibilitat dels horaris laborals amb les càrregues familiars que continuen assumint 

majoritàriament elles. És a dir, que la conciliació entre la vida laboral i familiar es 

conceptualitza com a problema quan les dones s’enfronten a les dificultats de fer compatible 

aquests dos àmbits, fent visible el treball domèstico-familiar que tradicionalment han realitzat 

elles, i la seva importància per al bon funcionament de la societat, malgrat la seva poca 

valoració social (ja que, en ser un treball sense valor de canvi, restava invisibilitzat). En 

aquest sentit es critica que sovint les polítiques de conciliació estan orientades a facilitar que 

les dones puguin assumir millor la doble presència, sense qüestionar el repartiment tradicional 

de funcions (pressuposant que les domèstico-familiar són assumides per elles), enlloc de fer 

polítiques universals que contribueixin a fer corresponsables els homes a la llar.5  

 

 

2.3) La importància cabdal del treball domèstico-familiar en les societats actuals 
 

Com s’ha dit en l’epígraf anterior, les societats actuals, un cop les dones han assumit la doble 

centralitat en els dos àmbits de treball, continuen essent en aquesta distribució de càrregues 

marcadament asimètriques. Així, segons dades de l’estudi d’Aztarcoz i altres, a Andorra els 

dies feiners les dones dediquen quasi tres hores diàries al treball de la casa, tres vegades més 

que els homes. Així, les treballadores d’Andorra que viuen en  parella treballen una mitjana 

de 27,7 hores setmanals a casa, mentre que els treballadors només fan 9,4 hores. Aquesta 

asimetria s’aguditza encara més en les llars monomarentals, on les dones que en són cap de 

família han d’assumir tota la càrrega domèstico-familiar i de criança dels fills/es, i alhora es 

veuen obligades a dedicar més temps al treball productiu (un promig de 43 hores setmanals) 

que no les mares treballadores que viuen en parella (i que dediquen un promig de 36’7 hores 

                                            
5 Parella, S. (2005). 
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setmanals a l’activitat laboral remunerada).6 Per descomptat, aquestes asimetries són un clar 

exponent de que les dones continuen essent el pal de paller sobre el que recolza el treball 

domèstico-familiar, treball sovint invisibilitzat pel fet de no tenir un valor de canvi en el 

mercat (és a dir, per no tenir una remuneració associada i un valor estadístic reconegut). 

 

Però el treball domèstico-familiar, no per invisibilitzat deixa de ser primordial com a element 

de cohesió i d’acompliment de funcions bàsiques i necessàries (com les familiars) en les 

nostres societats. Així, la figura gràfica que es presenta a continuació intenta recollir tota la 

complexitat d’aquesta mena de treball, dividint les funcions familiars en intrínseques 

(adreçades als individus membres del nucli familiar) o extrínseques (adreçades a l’entorn 

familiar extens i a l’entorn social): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIAL             FÍSIC 

 
 

EMOCIONAL    PSÍQUIC 
 

FINALITAT: 
CREIXEMENT DELS SEUS MEMBRES 

FUNCIONS 
INTRÍNSEQUES: 

 
ADREÇADES ALS 
INDIVIDUS DEL 
NUCLI FAMILIAR 

Vinculació íntima i 
permanent dels 
membres de la llar 

Criança i 
manutenció física i  
psíquica dels fills i 
de les filles 

Socialització segons 
les pautes culturals 
de la família i de la 
societat 
 

DESENVOLUPAMENT 
DE L’AFECTIVITAT  

DESENVOLUPAMENT 
FÍSIC I PSICOLÒGIC 
DELS FILLS I FILLES 

DESENVOLUPAMENT 
DE MODELS 
RELACIONALS I 
ASSIGNACIÓ DE 
VALORS 

PRODUCCIÓ I 
CONSUM COM A 
UNITAT ECONÒMICA 
I CONVIVENCIAL 

Producció, consum i 
redistribució de 
bens i serveis que es 
produeixen en 
l’àmbit domèstic i 
extradomèstic

DESENVOLUPAMENT 
AUTÒNOM DELS 
FILLS I DE LES 
FILLES:  
Preparació dels fills per a 
la sortida de la llar 
creació del seu propi 
nucli. 

FUNCIONS 
EXTRÍNSEQUES: 
 
ADREÇADES DE LA 
FAMÍLIA A LA 
SOCIETAT 

REPRESENTACIÓ 
DELS FILLS DAVANT  
D’ALTRES 
INSTITUCIONS 

CONTRIBUCIÓ A LA 
VIDA COMUNITÀRIA 

SUPORT I 
COL·LABORACIÓ 
AMB ALTRES 
FAMÍLIES 

FIGURA1: Multidimensionalitat de les funcions familiars, adaptació de les Funcions Familiars segons Escartín (1992) i Barrón 
(2002). Elaboració Pròpia 

 
 

                                            
6 Aztarcoz, L. -coord.- (2002). 
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Seguint diverses autores de teoria social7 podem destacar que les activitats desenvolupades 

per a l’assoliment d’aquestes funcions estan relacionades amb: a) tasques que impliquen 

serveis d’atenció a les persones, connectats amb la satisfacció de les necessitats bàsiques i 

emotives dels membres de la llar; i b) tasques d’organització de la vida quotidiana, de 

planificació i gestió, necessàries per la supervivència i funcionament familiar diari.  

 

En relació a les tasques de criança i cura dels fills/es, al menys quan són menors, aquestes 

tasques es concreten en una sèrie d’activitats8 que estan relacionades amb la seva alimentació 

i higiene; amb el lleure; amb la cura, la vigilància i la supervisió (directa o indirecta) durant el 

dia i la nit; l’acompanyament a l’escola o fins als mitjans de transport escolar; les 

relacionades amb la seva educació, formació, preparació com a persona; l’establiment de 

relacions socials; així com, les activitats de planificació i coordinació. Així doncs, les mares 

treballadores, des que s’aixequen fins que marxen a dormir, pràcticament, combinen activitats 

adreçades al compliment de les seves responsabilitats com a “caps de la llar” i que estan 

relacionades amb: la higiene i alimentació dels fills i de les filles, la preparació del menjar, la 

planificació dels horaris d’entrada i sortida de l’escola i del treball, la coordinació d’activitats 

extraescolars dels fills i filles, la mobilització de la xarxa social i la supervisió de la seva tasca 

en relació a l’atenció prestada als infants, així com desenvolupament d’activitats relacionades 

amb la higiene, l’organització i la provisió de la llar. 

 

D’aquesta manera, si el bon funcionament familiar assegura el desenvolupament integral dels 

seus membres, quan la família deixa de complir les seves funcions és quan poden aparèixer 

les situacions de risc i de vulnerabilitat dels membres més febles del nucli familiar. D’aquí la 

importància cabdal d’aquest àmbit i de les tasques que en ell es desenvolupen i que, ateses les 

resistències socioculturals dels homes a entrar-hi, encara avui es carrega massivament sobre 

les espatlles de les dones, ja siguin mestresses de casa o quan esdevenen dones i mares 

treballadores. En aquesta darrera casuística cal dir que, com és fàcilment deduïble, la 

sobrecàrrega consegüent de treball fa que la qualitat de vida d’aquestes dones minvi 

considerablement, i se n’acaben ressentint elles, per descomptat, però també els infants, la 

institució familiar en el seu conjunt, i en darrera instància -sens cap mena de dubte- també la 

societat en general. 

 

                                            
7 Carrasco i  Domínguez (2003), Carrasco (2003), Agulló (2002), Barrón (2002). 
8 Agulló (2002). 
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2.4) El context sociolaboral andorrà 
 

La següent taula compara les taxes d’ocupació femenina a diversos països del nostre entorn 

europeu i a Andorra, per la dècada que va del 1995 al 2004, segons dades de l’Eurostat. Les 

tendències marcades són prou significatives: 

 

Taula 1: Taxa d’ocupació femenina 1995-2004 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

UE-15  49.7 50.2 50.8 51.6 53.0 54.1 55.0 55.6 56.1 56.8 

Alemanya 55.3 55.3 55.3 55.8 57.4 58.1 58.7 58.9 59.1 59.2 

Andorra 54.6 55.7 57.8 60.8 64.4 68.6 72.1 74.4 71.9 70.4 

Àustria 59.0 58.4 58.6 58.8 59.6 59.6 60.7 61.3 61.7 60.7 

Bèlgica 45.0 45.4 46.5 47.6 50.4 51.5 51.0 51.4 51.8 52.6 

Dinamarca 66.7 67.4 69.1 70.2 71.1 71.6 72.0 71.7 70.5 71.6 

Espanya 31.7 32.9 34.4 35.8 38.4 41.2 43.0 44.1 46.0 48.3 

Finlàndia 59.0 59.4 60.3 61.2 63.4 64.2 65.4 66.2 65.7 65.6 

França 52.1 52.2 52.4 53.1 54.0 55.2 56.0 56.7 57.2 57.4 

Grècia 38.1 38.7 39.3 40.5 41.0 41.7 41.5 42.9 44.3 45.2 

Holanda 53.8 55.8 58.0 60.1 62.3 63.5 65.2 66.2 66.0 65.8 

Irlanda 41.6 43.2 45.9 49.0 52.0 53.9 54.9 55.4 55.7 56.5 

Itàlia 35.4 36.0 36.4 37.3 38.3 39.6 41.1 42.0 42.7 45.2 

Luxemburg 42.6 43.8 45.3 46.2 48.6 50.1 50.9 51.6 52.0 50.6 

Portugal 54.4 54.9 56.5 58.2 59.4 60.5 61.3 61.4 61.4 61.7 

Suècia 68.8 68.1 67.2 67.9 69.4 70.9 72.3 72.2 71.5 70.5 

Regne Unit 61.7 62.5 63.1 63.6 64.3 64.8 65.0 65.3 65.3 65.6 

Fonts: Elaboració pròpia a partir de 
- Eurostat, Statistics in focus, Population and social conditions, “Labour Force Survey”.  

http://epp.eurostat.cec.eu.int 
- Servei d’Estudis: Anuari Estadístic 2005. http://www.estadistica.ad/cdanuari2005/presentacio.htm. 
Nota: Les dades de la població d’Andorra entre els anys 2001 i 2003 no recollien una part dels residents que es 
trobaven en situació pendent de regularització, de manera que la taxa d’ocupació d’aquests anys surt 
sobrevalorada al dividir el nombre de dones assalariades pel nombre de dones en edat laboral (que era més alt del 
que recollien les xifres oficials de població). 
 

Tot i ser un país que ha esdevingut eminentment terciari, Andorra no ha estat aliena a les 

transformacions socials i evolucions dels models productius que s’han relatat en l’epígraf 
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anterior. I també a Andorra, com a la resta dels països de l’entorn occidental, malgrat no hagi 

desaparegut del tot el model de família tradicional amb un únic mantenidor econòmic (l’home 

com a cap de família i la dona mestressa de casa -conegut com a “model breadwinner”-), cada 

cop són més freqüents les parelles de “doble ingrés” o de “doble carrera” en les que els dos 

membres participen en el mercat laboral.9 Per això, al Principat, i en major mesura que a la 

resta de països europeus, la taxa d’ocupació femenina ha anat augmentant en els darrers anys 

fins a situar-se entre les més elevades:10 l’any 2004 aproximadament un 70,4% de les dones 

entre 15 i 64 anys estaven ocupades,11 molt per sobre de la  mitjana europea (56,8%).  

 

Tot i aquesta elevada participació de les seves dones en el mercat de treball, a Andorra també 

són aquestes les que continuen assumint la major part del treball domèstico-familiar, com ho 

reflecteix el temps dedicat a les tasques de la llar: les dones declaren dedicar una mitjana de 

20 hores a la setmana a les tasques domèstiques davant les 9 hores de mitjana que declaren els 

homes, si bé la diferència s’escurça entre les persones més joves i és més gran entre les 

persones de més edat (entre els menors de 40 anys les dones dediquen una mitjana de 16 

hores a la setmana i els homes al voltant de 10 hores setmanals, mentre que les dones majors 

de 55 anys declaren que hi dediquen 23 hores a la setmana enfront de les 7 hores dels homes 

d’aquesta franja d’edat).12 Aquestes dades coincideixen en bona part a les de l’estudi 

d’Aztarcoz et alt.13, que xifren en una mitjana de 27’7 hores setmanals les hores de treball 

domèstico-familiar que fan les dones d’Andorra que també són presents al mercat de treball, 

mentre que els homes d’Andorra en idèntica condició arriben només a les 9’4 hores de treball 

domèstico-familiar. Les proporcions, per tant, no disten gaire, en especial pel que fa a la poca 

dedicació domèstica i familiar dels homes, i en qualsevol cas -i salvant els biaixos subjectius 

que poden haver entre una i altra mesura- consagren la desigualtat immanent entre gèneres a 

la llar, que deriva dels contextos de presència femenins i dels contextos d’absència masculins. 

 

                                            
9 Aproximadament en un 73% de les parelles d’Andorra treballen tant l’home com la dona. (CRES: Observatori 
del primer quadrimestre del 2005). 
10 Aquesta taxa s’ha calculat a partir del nombre de dones assalariades a la CASS en relació al nombre de dones 
entre 15 i 64 anys, malgrat que el nombre de persones assalariades no es correspon exactament el nombre de 
persones ocupades, ja que l’afiliació a la CASS només és obligatòria per les persones que treballen per compte 
d’un altre mentre que és voluntària per als autònoms. 
11 La taxa d’ocupació dels homes era del 75,3%. 
12 CRES: Observatori del tercer quadrimestre del 2004. Pregunta realitzada a les persones casades o que viuen en 
parella. 
13 Aztarcoz, L. -coord.- (2002). 



 16

Lògicament, la manca de corresponsabilització dels homes en el treball domèstic i familiar, 

dificulta la competitivitat professional de les dones (algunes -les que s’ho poden permetre, 

que no són totes ni de bon tros- abandonen el mercat de treball quan tenen fills/es o mentre 

aquests són petits, o opten per llocs de treball de mitja jornada o amb horaris compatibles amb 

les tasques domèstiques i familiars, etc.), mentre que permet que els homes puguin tenir una 

dedicació plena i a temps complet a la seva activitat laboral.14 Així, en un context caracteritzat 

per llargues jornades de treball i on es valora la màxima disponibilitat laboral, les dones (com 

a principals responsables del treball domèstic i familiar) es troben en una situació de 

desavantatge i les desigualtats per raó de gènere es manifesten en el mercat laboral en 

l’anomenada segregació vertical: mentre que els homes ocupen en major proporció que les 

dones llocs de responsabilitat i major qualificació professional, les dones tenen una proporció 

superior en els llocs no qualificats i amb salaris inferiors.15  

 

També hi ha una segmentació de les activitats laborals en funció del gènere, amb una major 

presència de les dones en sectors com el comerç, l’hoteleria, l’administració, activitats 

sanitàries, l’educació o com a personal domèstic, mentre que hi ha sectors com la construcció 

fortament masculinitzats (amb llocs de treball ocupats majoritàriament per homes. Aquesta 

segregació sectorial o horitzontal es pot considerar com el resultat d’un procés de socialització 

diferencial en funció del gènere, de manera que les dones, tot i tenir un nivell de formació 

igual (o fins i tot superior entre els joves) s’orienten cap a estudis i treballs d’acord amb la 

seva socialització de gènere femení (en activitats relacionades amb l’atenció a les persones 

com a continuació del rol de cuidadora).  

 

Per la seva banda els homes tenen una escassa o nul·la socialització cap el treball domèstico-

familiar (també conegut com a “treball reproductiu”).16 La següent taula aclareix de forma 

gràfica el fenomen esmentat en les darreres línies: 

 

Taula 2: Percentatge d’assalariats per sector d’activitat i sexe, 2004 (valor mig anual). 

                                            
14 Segons les dades de l’Observatori del primer quadrimestre del 2005, entre les persones enquestades casades o 
que viuen en parella, aproximadament el 85% dels homes i el 55% de les dones treballen a jornada completa, 
mentre que un 5% dels homes i un 15% de les dones treballen mitja jornada o a temps parcial i prop d’un 20% de 
les dones casades o amb parella són mestresses de casa. La resta són persones jubilades, pensionistes o altres 
situacions. 
15 A Andorra l’any 2004 el salari mitjà de les dones va ser de 1.254 euros al mes, mentre que el dels homes era 
de 1.776 euros mensuals. 
16 Carrasquer, P. et alt. (1998); Torns, T.; Tejero, E.; Romero, A. (1998): “El trabajo reproductivo” a Papers, 
núm. 55. 
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Sector d’activitat  Homes Dones Total 

Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 0,4 0,3 0,3

Indústries manufactureres 4,8 3,0 4,0

Producció i distribució d’energia elèctrica 0,5 0,2 0,4

Construcció 25,8 2,8 15,3

Comerç i reparació de vehicles de motor 24,7 30,6 27,4

Hoteleria 11,7 15,9 13,6

Transport. Emmagatzematge i comunicacions 3,8 2,3 3,1

Sistema financer 3,7 3,2 3,5

Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 8,1 9,6 8,8

Administració pública, defensa i seguretat social 8,0 10,9 9,3

Educació 0,7 2,3 1,4

Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 1,1 5,2 3,0

Altres activitats socials i de serveis; serveis personals 5,4 5,8 5,6

Llars que ocupen personal domèstic 0,6 5,7 2,9

Organismes extraterritorials 0,0 0,0 0,0

Treball domèstic a la comunitat 0,1 1,2 0,6

Declarant voluntari sense activitat 0,4 1,0 0,6

TOTAL 100,099,8 100,0 100,0

NOMBRE D’ASSALARIATS 22.304 18.781 41.085

Font: CASS. Elaboració pròpia. 

 

Per tant, les dones acumulen els efectes negatius d’una divisió sexual del treball encara no 

superada, tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit domèstic. D’una banda tenen més limitacions 

en l’accés i en la promoció laboral ja que sovint releguen la seva carrera professional i opten 

per ocupacions que els permeti mantenir la doble presència, de manera que es troben en major 

freqüència amb situacions de precarietat laboral (temps parcial, temporalitat, etc.);17 d’altra 

banda, els sectors del comerç i l’hoteleria on estan ocupades moltes dones, tenen horaris 

extensius i comporten en molts casos treballar els caps de setmana i festius18 (les temporades 

                                            
17 La jornada a temps parcial és més freqüent en ocupacions menys remunerades i amb menys possibilitats de 
promoció. 
18 Els dies festius retribuïts que estableix el calendari laboral del Govern d’Andorra poden traslladar-se a 
qualsevol altre dia i per acord entre les parts, en el cas dels treballadors dels sectors relacionats directament amb 
el turisme, a excepció de les festes següents: 1 de gener (Cap d’Any), 14 de març (Dia de la Constitució), 8 de 
setembre (N. Sra. de Meritxell) i 25 de desembre (Nadal). 
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altes en aquests sectors coincideixen amb les èpoques de vacances escolars i d’altres sectors), 

factors que compliquen la conciliació entre el temps dedicat al treball, a la vida familiar i el 

temps personal, i que repercuteixen en la salut i en la qualitat de vida de les dones que, en 

molts casos, pateixen un sentiment de culpabilitat per no poder abastar-ho tot (estereotip del 

que s’ha vingut a anomenar “model superwoman”). A més, aquestes desigualtats en l’àmbit 

productiu i en el domèstico-familiar es condicionen mútuament: la major dedicació de les 

dones en aquest àmbit limita les seves possibilitats en el terreny laboral, i aquesta limitació 

reforça la seva dedicació a la llar i a la família.  

 

Aquesta situació s’agreuja en les societats com l’andorrana, amb una economia terciaritzada 

(especialment en activitats relacionades amb el turisme i, per tant, amb horaris molt extensos i 

jornades atípiques), i amb un Estat del Benestar feble per les seves minses prestacions socials, 

on es delega en la família (de fet, en la dona) el fer-se càrrec de l’assistència de les persones 

dependents i la procura del benestar dels seus membres (cal no perdre de vista que en 

l’anomenat model de benestar mediterrani el treball domèstico-familiar de les dones és un 

recurs fonamental pel benestar dels membres de la família).19 Així, com ja s’ha apuntat 

anteriorment, per adaptar-se a aquesta situació moltes dones renuncien a una dedicació plena 

a la seva activitat laboral per poder compaginar-la amb les tasques domèstiques i familiars, o 

opten per reduir el nombre de fills. De fet, el descens en la taxa de fecunditat20 es considera 

directament relacionat amb les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar (i així ho 

percep la població que considera majoritàriament que les parelles tenen menys fills dels que 

voldrien),21 si bé cal dir que no és aquesta l’única causa d’aquest fenomen, ja que també hi ha 

altres factors que incideixen en aquesta baixa fecunditat (nous estils de vida, endarreriment de 

l’edat de formació de la parella i de la maternitat, etc.). 

 

Altres estratègies que poden servir per facilitar la conciliació entre l’ocupació i la vida 

familiar i personal són la possibilitat de comptar amb el suport de la família extensa per 

col·laborar en algunes tasques domèstiques i familiars (sobretot la cura dels fills a càrrec de 

                                            
19 Moreno, L. (2003). 
20 L’índex sintètic de fecunditat d’Andorra (que expressa el nombre mig de fills per dona en edat fèrtil), se situa 
en els darrers anys al voltant de 1,2 fills per dona, molt per sota de l’índex de renovació generacional (2,1) i entre 
les més baixes dels països europeus. 
21 Segons les dades de l’Observatori del tercer quadrimestre del 2002, un 52% de les persones enquestades 
pensen que a Andorra les parelles tenen menys fills dels que voldrien, pel 36% que considera que tenen els que 
voldrien i un 4% que opina que en tenen més dels que voldrien (prop d’un 8% no va respondre). Les persones 
que tenen menys fills dels desitjats declaren principalment motius econòmics i de manca de temps per dedicar-se 
a ells. 
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les àvies), o el fet de disposar de recursos econòmics per poder externalitzar part del treball 

domèstic (per exemple, contractant alguna persona per realitzar la neteja de la llar o per a la 

cura de les persones grans dependents). Les persones que no compten amb l’ajuda de la xarxa 

familiar (situació relativament freqüent a Andorra) o les que no tenen suficient poder 

adquisitiu per contractar aquests serveis al mercat, tenen més dificultats per conciliar 

l’ocupació, la vida familiar i personal.  

 

 

2.5) Àmbits i agents del repte de la conciliació 
 

De cara al futur es plantegen una sèrie de problemes per la manca d’adequació entre les 

necessitats d’atenció a les persones dependents i la disponibilitat de cuidadors i recursos per 

aquesta atenció. L’increment de l’esperança de vida comportarà un augment de les persones 

dependents que necessitaran atenció i assistència sanitària, i les noves formes de relació i de 

convivència no garanteixen la cobertura de les funcions de solidaritat per part de la família,22 

mentre que l’oferta de recursos i serveis externs és clarament insuficient, prospectiva ja 

evident fins i tot en societats on l’assistència social a la gent gran està més desenvolupada.23  

 

És notòria la importància d’un recolzament extern efectiu mitjançant les polítiques de 

conciliació (serveis públics, permisos de maternitat i paternitat, etc.) ja que aquesta 

problemàtica no es pot resoldre únicament amb estratègies individuals o familiars, però cal 

insistir en que la base d’aquest conflicte és el desigual repartiment de les responsabilitats 

domèstiques, de manera que per assolir una veritable conciliació cal aconseguir una 

redistribució igualitària de les tasques domèstiques i familiars entre els membres de la llar 

perquè no recaiguin exclusivament en la dona. 

 

En l’anàlisi de la conciliació també hi ha subjacent el desajustament horari entre les diferents 

institucions que entren en conflicte: la família, l’empresa, els serveis públics (escola, 

transport, comerç, administració, etc.) perquè encara predomina en ells la lògica de l’horari 

laboral industrial. Així doncs, per tal de millorar la conciliació entre la vida laboral, familiar i 

personal, a més de potenciar i desenvolupar serveis relacionats amb l’atenció i la cura de la 

                                            
22 Es constata una reducció dels recursos de recolzament dins de la família per la reducció del nucli familiar i per 
l’augment de la participació de les dones adultes en el mercat de treball, de manera que el suport en les funcions 
de cura d’infants o de persones malaltes és més difícil (per exemple, les àvies joves estan menys disponibles per 
tenir cura dels seus néts i nétes).  
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llar i de les persones dependents, també cal buscar una millor sincronització dels diferents 

horaris, i fer-los acomodaticis als nous usos del temps.  

 

Per això és necessari intervenir des de diferents àmbits, des de les administracions públiques i 

des de les empreses, però també cal un canvi en les pautes socioculturals que continuen 

generant la divisió sexual de rols en l’àmbit domèstic. Des de la teoria social més innovadora, 

s’insisteix en que cal aplicar polítiques que afavoreixin la igualtat de gèneres i que incideixin 

en la corresponsabilització dels homes en el treball domèstic, perquè les mesures que s’han 

posat en marxa fins ara per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les 

persones treballadores (permisos i excedències de maternitat i paternitat, reducció de la 

jornada laboral, etc.) tenen sovint un efecte contrari al desitjat, ja que en lloc de promoure una 

major igualtat entre homes i dones, acaben afavorint la menor implicació de les dones en la 

seva carrera professional, atès que són elles les úniques que utilitzen aquestes mesures.24 

 

Per la seva part, encara són poques les empreses (sobretot les més grans) que apliquen 

mesures per afavorir la conciliació ocupació-família dels seus empleats, malgrat que hi ha 

estudis que destaquen que aquestes mesures tenen conseqüències positives per a l’empresa 

(increment de la motivació, major satisfacció i compromís dels empleats, augment de la 

productivitat, etc.).25  

 

Entre els factors que porten a aplicar polítiques o mesures concretes destaquen el tipus de 

feina que exerceix el treballador, el desenvolupament econòmic del país i el nivell 

d’estabilitat laboral. De fet, algunes empreses han començat a prendre mesures en relació a la 

conciliació entre l’ocupació i la família per necessitat, ja que la competitivitat del mercat 

obliga a mantenir i fidelitzar els empleats. També s’assenyala la importància de l’adopció 

d’una “cultura” d’empresa familiarment responsable, que implica un suport generalitzat a 

favor de la conciliació.26 

 

 

2.6) Legislació andorrana sobre conciliació de la vida familiar i laboral 
 

                                                                                                                                        
23 GPI Consultores (2005). 
24 Parella, S. (2005). 
25 Chinchilla, N. et alt. (2004). 
26 Chinchilla, N.; Poelmans, S. (2003). 
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La legislació vigent a Andorra en relació als permisos de maternitat,27 estableix que el període 

de descans per maternitat amb atur de treball és de setze setmanes ininterrompudes (en cas de 

part múltiple es va ampliant en dues setmanes més per cada fill) i que, a partir de la sisena 

setmana a comptar de la data del part (període de descans que és obligatori per a la mare), es 

podrà optar perquè la resta del període de descans per maternitat pugui gaudir-lo el pare del 

nou-nat, sempre en períodes ininterromputs i sense que la durada total del període de descans, 

sumant el que puguin prendre la mare i el pare, excedeixi el període de descans total. Durant 

el període de descans per maternitat, la mare, o si és el cas el pare, reben de la Caixa 

Andorrana de Seguretat Social una pensió diària equivalent al 90% del seu salari.28 El període 

de descans per adopció amb atur de treball és de dotze setmanes ininterrompudes, que en cas 

d’adopció múltiple es va ampliant en dues setmanes més per cada fill adoptat. Poden gaudir 

d’aquest període de descans el pare o la mare adoptant, de forma simultània o successiva, 

sempre en períodes ininterromputs i sense que la durada total del període (sumant el que 

puguin prendre la mare i el pare adoptants), excedeixi el període total de descans previst. 

 

D’altra banda, la legislació laboral29 regula les excedències que el treballador que porti més de 

tres anys al servei de l’empresa té dret a demanar i obtenir per causa del naixement, adopció 

d’un fill o per causa d’acolliment familiar (article 23). L’empresari resta obligat a atorgar 

l’excedència per una durada mínima de tres mesos i màxima d’un any, i aquesta excedència 

(que no computa a efectes de vacances i del càlcul d’antiguitat a l’empresa) dóna dret al 

treballador a reincorporar-se al mateix lloc de treball en l’empresa. També es poden pactar 

excedències per raons familiars, malaltia greu de familiars, acolliment familiar o causes 

similars, o per motiu d’estudis (en aquest cas el temps d’excedència i els efectes en relació 

amb les vacances i el càlcul d’antiguitat han de ser fixats per escrit). 

 

Igualment s’estableixen els permisos retribuïts (article 52) de dues hores diàries durant els 9 

mesos següents a la data del part pel progenitor que alimenti el seu fill, tres dies naturals en 

cas d’infantar l’esposa o d’adopció, tres dies en els casos de mort del cònjuge, ascendents, 

descendents o col·laterals propis o del cònjuge i dos dies en cas de malaltia greu o intervenció 

quirúrgica del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals, i deu dies naturals en cas de 

                                            
27 Segons es recull a la Llei de regulació dels períodes de descans, per maternitat o per adopció, dels  
treballadors assalariats, de 22-6-2000. 
28 Per ser beneficiària dels drets de reemborsament de les prestacions d’atur de treball per maternitat, la mare ha 
d’estar en situació d’alta en una empresa, justificar 6 mesos d’afiliació i almenys tres mesos de treball durant els 
sis mesos anteriors a la data del part. http://www.cass.ad 
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matrimoni. El treballador també té dret a un dia en cas de canvi de domicili, sis dies (o dotze 

migdies) per assistir als exàmens o proves per motius de formació i el temps necessari per 

complir les obligacions cíviques o socials imposades per la llei o reconegudes pel costum. 

 

Els permisos no retribuïts a que té dret el treballador però sense percebre el salari (article 53) 

són dos dies naturals complementaris en cas d’infantar l’esposa, dos dies en cas de malaltia 

greu o intervenció quirúrgica del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals, i dos dies en 

el cas de mort del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals. També té dret a absentar-se 

cinc dies naturals complementaris en el cas de matrimoni, dos dies per assumptes de caire 

personal i quatre dies per assistir als exàmens o proves. 

 

 

2.7) Polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar en la Unió Europea 

 

Entre les disposicions en relació a la conciliació en l’àmbit de la Unió Europea destaca la 

Recomanació del Consell, de 31-3-1992, sobre la cura de nens i nenes (92/241/CEE), que 

recomana als Estats membres que adoptin o fomentin iniciatives que permetin a dones i 

homes conciliar les seves responsabilitats laborals, familiars i educatives derivades de la cura 

dels fills, en quatre grans àrees: els serveis d’atenció infantil, els permisos laborals per atendre 

la cura i l’educació dels fills, l’entorn, estructura i organització del treball per adaptar-los a les 

necessitats dels treballadors/es amb fills petits o familiars dependents a càrrec, i el repartiment 

entre homes i dones de les responsabilitats familiars (afavorint una major participació dels 

homes en la criança dels fills i en les tasques d’atenció familiar).30 

 

Les polítiques per a la conciliació entre la vida laboral i familiar tracten d’establir mesures per 

millorar la integració entre les dues esferes, oferint recursos públics perquè la cura de les 

persones dependents pugui ser compartida entre la família l’Estat i el mercat. Però mentre que 

en uns països s’estimula a que les dones participin en jornades reduïdes en el mercat de treball 

o es dediquin exclusivament a la família per atendre els membres que ho necessitin, en altres 

països les mesures s’orienten a facilitar la participació activa de les mares en el mercat de 

                                                                                                                                        
29 Llei 8/2003, del 12 de juny, sobre el contracte de treball. 
30 Institut d’Estudis Laborals (2004). 
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treball i que els pares contribueixin més en el treball familiar i s’impliquin en la cura i 

educació dels fills.31 

 

a) Permisos i prestacions per descans de maternitat:  
 

A grans trets es distingeixen tres modalitats d’ajustament del treball remunerat i del treball 

familiar als països de la Unió Europea:32 

 

a) En alguns països com Dinamarca, Finlàndia o Suècia hi ha permisos parentals generosos i 

importants mesures i prestacions públiques per a l’atenció a la infància i per a la igualtat 

d’homes i dones, de manera que les dones mantenen altes taxes d’activitat continuada. A 

França i Bèlgica també es faciliten mesures per facilitar la compaginació de la vida laboral i 

familiar donant suport a les dones com a mares i treballadores, amb ajudes per a l’atenció dels 

infants, permisos parentals remunerats, flexibilitat del temps de treball i subsidis universals 

per als fills. En aquests països l’ocupació i la família es consideren dues esferes 

complementàries en la vida quotidiana de les persones. 

 

b) En països com Alemanya, Àustria, Itàlia, Holanda i Luxemburg, els permisos per 

maternitat i els subsidis són importants, però l’Estat contribueix poc amb serveis per a 

l’atenció i la cura dels infants, que han de ser coberts per la família. De fet, les mesures van 

dirigides a protegir la maternitat no a protegir el treball remunerat de les dones, reforçant el 

rol tradicional de la mare en l’educació dels fills dins la llar i la família, de manera que el 

treball productiu s’alterna amb el treball domèstico-familiar.  

 

c) Hi ha un tercer grup de països en què la intervenció dels governs per facilitar la conciliació 

entre la vida laboral i familiar és mínima o pràcticament inexistent, en uns casos per principis 

de no-intervenció en la vida privada (Irlanda i Regne Unit) i en altres perquè s’han prioritzat 

altres actuacions (Grècia, Espanya i Portugal). En aquests països les famílies han de recórrer a 

la solidaritat familiar o a serveis privats per a l’atenció dels fills petits o de les persones 

dependents. En el cas britànic i irlandès les prestacions públiques són de caràcter assistencial 

(només es concedeixen en situacions de risc social o a les famílies amb dificultats) i els 

permisos de maternitat són molt limitats, encara que algunes empreses apliquen mesures per 

                                            
31 Flaquer, L. (2000). 
32 Segons l’anàlisi de Marlene LohKamp-Himmighofen, presentat a Brullet, C. (2000).  
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facilitar la conciliació de l’ocupació i la vida familiar de les seves treballadores (temps 

flexible, permisos sense remuneració, guarderies a les empreses, teletreball, etc.). Els països 

del sud d’Europa, les prestacions i serveis per facilitar la conciliació ocupació-família són 

escassos i les xarxes familiars han de suplir aquestes mancances. 

 

La regulació dels permisos de maternitat, paternitat i parentals difereix notablement entre els 

diferents països pel que fa a la durada, la remuneració i el grau de flexibilitat atorgat als pares 

per demanar els permisos. Tot i que hi ha directives europees que han obligat als estats 

membres a incloure en la legislació uns requisits mínims,33 la seva regulació ha de ser 

desenvolupada mitjançant lleis laborals, de Seguretat Social, etc., i en alguns casos amb un 

paper important de la negociació col·lectiva.  

 

Així, el permís per maternitat oscil·la entre les 14 i les 60 setmanes de descans per a la mare, 

amb importants diferències en els requisits per accedir a aquestes prestacions, en el període 

retribuït i l’import de la remuneració, o en la possibilitat que una part del permís sigui 

transferida al pare.  

 

Per exemple, a Espanya el permís de maternitat o adopció per a les dones treballadores (si han 

cotitzat 180 dies en els últims 5 anys) és de 16 setmanes amb el 100% del salari, 10 de les 

quals poden ser transferides a l’home, ininterrompuda i de forma simultània o successiva a les 

de la mare. En el cas d’adopció o acolliment de menors de 6 anys el període de suspensió 

també és de 16 setmanes ampliables en cas d’adopció o acolliment múltiple, i si treballen tant 

el pare com la mare poden distribuir-lo entre els dos de forma simultània o successiva, sempre 

en períodes ininterromputs. Aquests períodes es poden prendre en règim de jornada completa 

o a temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors. El permís per paternitat 

és de només dos dies. Les excedències per maternitat, paternitat, adopció o acolliment poden 

ser de fins a tres anys (fins que el fill tingui tres anys) sense remuneració i amb una reserva de 

lloc de 15 mesos. També hi ha la possibilitat de reducció entre el 30% i el 50% de la jornada 

per cuidar els fills fins que aquests tinguin sis anys, amb una reducció proporcional del salari. 

 

                                            
33 La Directiva 1992/85/CEE, de Maternitat, introdueix un permís per maternitat remunerat de com a mínim 14 
setmanes, estableix mesures per millorar la seguretat i la salut en el treball de les treballadores embarassades, i 
prohibeix l’acomiadament de les dones embarassades i fins el final del permís de maternitat. La Directiva 
1996/34/CE, de Permisos parentals estableix el dret dels pares naturals o adoptius a un permís d’almenys tres 
mesos per la cura del fills fins que tinguin 8 anys. 
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Taula 3: Comparativa de prestacions per maternitat a la UE, 2004. 

Font: European Industrial Relations Observatory (EIRO).  
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/03/word/cs_parental_annex.doc 
 

País Durada 

màxima 

(Setmanes) 

Observacions % del salari 

Suècia  (Permís parental: 480 dies per 

compartir entre la mare i el pare, 

dels quals 60 no són transferibles) 

80% els primers 390 dies (mínim 

150 corones al dia). Els 90 dies 

següents 60 corones sueques al dia. 

Finlàndia  (263 dies laborables, dels quals els 

105 primers per la mare i els 158 

següents poden ser compartits amb 

el pare) 

100%-60%  

(mínim 11,45 euros al dia) 

Dinamarca 28 (18+10) (18 setmanes per la mare més 10 

setmanes que poden ser 

compartides amb el pare)  

Paga diària corresponent al subsidi 

d’atur (alguns empleats tenen dret 

al 100% del salari) 

Regne Unit 52 (26+26) (26 setmanes pagades, ampliables a 

26 setmanes més no retribuïdes) 

90% les primeres 6 setmanes. Les 

20 setmanes següents 100 lliures 

per setmana. 

Itàlia 21  80% 

Irlanda 18  75% 

Portugal 17  100% 

Grècia 17  100% 

Àustria 16  100% 

Espanya 16 (ampliables en cas de part múltiple 

a dues setmanes per cada fill a 

partir del segon) 

100% 

Holanda 16  100% 

Luxemburg 16 (20 setmanes en cas de part 

múltiple) 

100% 

França 16 (ampliables en cas de part múltiple 

de tres o més fills) 

100% 

Bèlgica 15 (17 setmanes en cas de part 

múltiple) 

82% el primer mes. 

75% les setmanes següents. 

Alemanya 14 (18 setmanes en cas de part 

múltiple) 

100% 
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A Suècia, des de l’any 2003 el pare i la mare tenen 480 dies de permís parental (16 mesos) 

que poden repartir-se entre la mare i el pare, dels quals dos mesos són reservats per a la mare i 

dos mesos són reservats per al pare (és a dir que no poden ser transferits, i que perden si no 

els agafen), només en el cas de mares/pares sols poden prendre tot el permís. Els pares tenen 

un permís de 10 dies de permís després del naixement del fill.34 La remuneració és del 80% 

del salari pel primers 390 dies (13 mesos) i una quota fixa pels 90 dies restants (60 corones 

sueques). Els pares que no treballaven abans del naixement del fill reben una paga diària (150 

corones sueques els primers 390 dies i 60 corones els 90 dies restants).  

 

La utilització d’aquestes prestacions, a Suècia, pot ser ajornada fins que el fill té vuit anys i 

pot agafar-se com a permís a temps complet o treballant a temps parcial o agafar-se uns dies 

cada setmana durant un període més llarg. A més els pares de fills menors de 8 anys també 

poden demanar una reducció de jornada laboral (amb reducció proporcional de salari) per 

combinar el treball i la vida familiar. Les parelles del mateix sexe i els pares adoptius tenen 

els mateixos drets. 

 

Els permisos per paternitat també varien molt en la durada (entre dos dies en països com 

Espanya i vàries setmanes als països nòrdics),35 i mentre que en alguns si la mare té una feina 

remunerada li pot transferir al pare una part del permís de maternitat, en altres països aquest 

permís és independent de la situació laboral de la dona (és intransferible i es perd si no el fa 

l’home). Tot i que la implantació d’un permís de paternitat exclusiu, intransferible i remunerat 

no assegura que tots els homes l’utilitzin (a França es va implantar l’any 2002 un permís de 

paternitat intransferible de dues setmanes però només un 43% dels homes va agafar alguna 

part del permís que els corresponia), pot ser una mesura important per millorar la implicació 

dels homes en la cura dels fills. 

 

Els permisos parentals per ocupar-se dels fills fins a una edat determinada (en alguns països 

fins als 8 anys) pot ser compartit pels dos progenitors, encara que majoritàriament són les 

dones les que els utilitzen. Així, Segons les dades de l’Eurobaròmetre de 2003 un 85% dels 

homes de la Unió Europea no ha demanat cap permís parental ni ha pensat en demanar-los, a 

                                            
34 Swedish Institute (2004). 
35 European Industrial Relations Observatory (EIRO).  
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/03/word/cs_parental_annex.doc 



 27

Espanya i Irlanda ho diuen un 95% dels homes i en la resta dels països més del 70%, excepte 

a Suècia on només ho diu un 33% dels homes.36  

 

En part això és degut a que continua predominant la concepció de la família tradicional on la 

dona assumeix la responsabilitat de la criança dels fills, però també són importants els motius 

econòmics i de prestacions socials, ja que en els països on aquests permisos són més 

remunerats els pares els utilitzen més, i de fet, un 38% dels homes europeus diuen que els 

utilitzarien si rebessin més compensacions econòmiques.  

 

En alguns països la manca d’informació també pot ser un factor que influeix en aquesta baixa 

participació masculina, i en molts casos la raó és el temor que si es prenen aquestos permisos 

tingui conseqüències negatives per a la seva carrera professional. La durada i la remuneració 

d’aquests permisos varia molt entre els diferents països, i també hi ha diferents graus de 

flexibilitat (possibilitat de poder distribuir el permís de forma discontínua durant un període 

més llarg). 

 

b) Serveis d’atenció infantil: 

 

En relació a la conciliació entre la vida laboral i familiar, també és important la disponibilitat 

de recursos públics per a l’atenció de les persones dependents. El nivell de cobertura dels 

recursos i serveis públics d’atenció a la infància, varia molt d’uns països a altres, ja que en 

alguns casos es considera com una preparació al sistema escolar i respon a criteris pedagògics, 

mentre que en altres països aquests serveis pretenen facilitar la incorporació de les mares al 

mercat de treball. En alguns països també es proporcionen recursos per a l’atenció dels infants 

a domicili o altres serveis de recolzament a l’escola i/o a la família (centres d’atenció després 

de l’horari escolar, ludoteques, campaments, etc.). 

 

En un principi els serveis de guarderia estaven destinat a les classes més desafavorides (orfes i 

fills de dones obreres), però amb la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball 

es van anar ampliant per a tots els fills de pares treballadors. Recentment s’han començat a 

considerar els serveis de guarderia com un recurs per facilitar la conciliació entre l’ocupació i 

                                            
36 CES (2004). 
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les responsabilitats familiars i com un mitjà per assegurar una major igualtat entre homes i 

dones.  

 

A França hi ha una important cobertura dels serveis públics d’atenció infantil (sobretot pre-

escolar), motivada pel valor pedagògic més que per la seva incidència en el treball de les 

mares (encara que també hi ha un complement d’ajuda a la família per a la contractació d’una 

puericultora registrada per a l’atenció dels menors de sis anys a domicili i subsidis per la cura 

infantil a domicili per una tercera persona). A Suècia també hi ha una important provisió dels 

serveis per a la infància, però aquests es consideren en relació a les polítiques d’igualtat 

d’oportunitats per fomentar la participació de les dones en el mercat de treball. A Itàlia i 

Alemanya hi ha una millor cobertura de l’educació pre-escolar que la destinada a menors de 3 

anys, considerant que és millor per aquests quedar-se a casa amb la mare. (Flaquer 2000). A 

Espanya l’oferta de places per a menors de 3 anys varia entre les diferents comunitats 

autònomes, però en general és insuficient, de manera que en molts casos han de recórrer a 

centres privats, mentre que l’oferta d’educació infantil (entre 3 i 6 anys) proporciona una 

elevada cobertura (més del 90%). 

 

Pel que fa als serveis de guarderia en empreses, només a Àustria hi ha una tradició important 

d’aquest servei, a Dinamarca les empreses privades poden dirigir institucions d’atenció 

infantil amb finançament públic. En aquestes institucions tenen prioritat els fills/es de les 

persones que treballen a l’empresa, però si tenen fiançament públic també poden assistir altres 

menors. En països com Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal hi ha poca oferta d’aquests serveis 

en les empreses, però mitjançant  alguns convenis col·lectius es concedeixen als empleats 

ajudes econòmiques per al pagament de les quotes de guarderia o altres serveis similars.37 

 

c) Horaris dels serveis públics: 

 

Evidentment d’altra banda cal una major disponibilitat i adequació dels horaris dels serveis 

públics a les realitats de les persones treballadores, ja que en general els horaris dels serveis 

públics (escoles, comerços, administració, etc.) són bastant rígids i coincideixen amb la 

jornada laboral, dificultant la conciliació.  

 

                                            
37 Instituto de la Mujer (2003). 
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Així, per exemple a països com Espanya, Grècia i Portugal, els horaris escolars plantegen un 

problema important per als pares, mentre que als països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, 

Suècia), tot i que també coincideixen els horaris escolars i laborals, ofereixen molts recursos 

per als infants en horari extraescolar. En relació als horaris comercials es tendeix a una major 

flexibilització ampliant l’horari d’obertura (fins i tot en festius), però això pot suposar (com 

en el cas d’Andorra) agreujar els problemes de conciliació dels treballadors d’aquest sector. 

Entre les mesures per facilitar la coordinació amb l’horari de l’administració pública alguns 

països com Dinamarca s’estableix un dia en el que resta oberta fins a última hora de la tarda. 

Una altra mesura que permet facilitar la coordinació d’horaris és la utilització de mitjans 

tecnològics per a la realització de determinats tràmits amb diferents organismes (bancs, 

administració, serveis públics, etc.). 

 

 

2.8) Empreses i conciliació de la vida laboral i familiar a Andorra 
 

Pel que fa a les mesures per afavorir la conciliació que ofereixen les empreses d’Andorra un 

40% de les empreses afirma que almenys una part dels seus empleats tenen la possibilitat de 

treballar a mitja jornada,38 encara que només un 10% dels treballadors enquestats han triat 

aquesta opció (un 17% de les dones i un 5% dels homes).39 Entre les mesures relacionades 

amb la flexibilitat horària  destaca que un 19% de les empreses enquestades diuen que 

almenys alguns empleats poden negociar l’hora d’entrada i sortida que més els convingui, 

sempre que compleixin la jornada laboral, i un 23% de les empreses els permeten canviar 

l’horari o els torns si ho necessiten per raons familiars. Per la seva part, aproximadament un 

21% dels treballadors diuen que poden decidir l’hora de començar i finalitzar la seva jornada 

(sempre que facin les hores). 

 

Un 79% de les empreses afirmen que els seus empleats poden triar les vacances (un 53% dels 

treballadors diuen que tenen flexibilitat a l’hora d’agafar les seves vacances), però en molts 

casos no poden escollir qualsevol època de l’any per fer-les (un 60% de les empreses 

enquestades declara que hi ha alguna època de l’any en la que no es pot fer vacances, 

                                            
38 Les dades sobre les empreses corresponen a una enquesta a una mostra de 521 empreses d’Andorra. CRES: 
Conciliació de la vida laboral i familiar. Enquesta a les empreses. 
39 CRES: Observatori segon quadrimestre del 2005.  
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depenent del sector),40 i de fet, la llei estableix que correspon a l’empresari fixar el període 

anyal de vacances, d’acord amb les necessitats i l’organització de l’empresa. 

 

La majoria de les empreses (53%) declaren que els seus empleats poden obtenir una 

excedència (sense remuneració) per cuidar els fills o progenitors, encara que només un 7% les 

han donat efectivament. Entre els treballadors un 8% han utilitzat aquesta excedència per 

atendre els fills o progenitors (un 11% de les dones i un 6% dels homes). Igualment moltes 

empreses declaren que poden oferir als seus empleats permisos per maternitat o paternitat més 

llargs que els estipulats per la llei (més d’un 60% de les empreses), però només un 12% de les 

empreses enquestades ha donat a alguna treballadora un permís per maternitat més llarg del 

que marca la llei i un 5% han ampliat un permís per paternitat. Entre els treballadors només 

un 6% diuen que han obtingut dies addicionals en els permisos de maternitat o paternitat.  

 

Un 76% de les empreses afirmen que els seus empleats poden agafar-se més  dies personals 

dels que estableix el reglament (compensant-los en un període raonable), i en un 37% de les 

empreses algun empleat  ho han fet. Entre els treballadors destaca que un 73% han pogut 

disposar d’hores lliures per necessitats o urgències familiars. 

 

Molt menys freqüents són les empreses que ofereixen a alguns empleats la possibilitat de 

teletreballar (3%), o les que ofereixen ajudes en serveis de guarderia o cangur pels fills dels 

empleats, pagant als empleats totalment o una part aquests serveis (2%). En el cas del 

teletreball la dificultat d’oferir aquesta mesura està relacionada amb el tipus de feina (el 

teletreball pot ser adequat per determinades feines, sobretot les que utilitzen les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació, però no és possible adaptar-lo en la majoria de 

les activitats del sector comerç, hoteleria i restauració o en la construcció). Pel que fa a 

l’oferta de serveis de guarderia dins l’empresa, la seva aplicació està clarament limitada per la 

mida de la major part de les empreses andorranes (un 89% tenen 10 treballadors o menys, un 

7% tenen entre 11 i 25 treballadors, un 3% tenen entre 26 i 100 treballadors i menys d’un 1% 

són empreses de més de 100 treballadors).  

 

                                            
40 Mentre que en el sector de la construcció i annexes, l’industrial i garatges la majoria fan vacances durant el 
mes d’agost i per Nadal, en sectors com el comerç, l’hoteleria i restauració, els treballadors no poden fer 
vacances en les èpoques de major afluència de turisme (agost, Nadal, Setmana Santa, ponts, etc.). 
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En general doncs, les mesures per facilitar la conciliació ocupació-família que ofereixen més 

empreses són les que no suposen un cost molt elevat per a l’empresa, sobretot la possibilitat 

de fer mitja jornada i flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida (en major proporció en 

empreses dels sectors de serveis empresarials, financers i professions liberals hoteleria i 

restauració, comerç i serveis personals) i la possibilitat de triar les vacances (malgrat que en 

els sectors relacionats amb el turisme no es poden triar en determinades èpoques i en la 

construcció mantenen certa rigidesa). En realitat, però, l’aplicació de les polítiques de 

conciliació per part de les empreses d’Andorra està fortament condicionada pel tipus 

d’activitat (la majoria relacionades amb el turisme i en serveis d’atenció al públic) i per la 

mida de les empreses, per bé que sembla que en alguns casos s’està fent un esforç per adoptar 

algunes mesures dins de les seves possibilitats.  

 

Tot i amb això, val a dir que una gran part dels empleats del comerç, hoteleria i restauració,41 

tenen més dificultats a l’hora de conciliar la feina amb la vida familiar i personal 

(especialment si tenen fills petits) ja que són sectors amb horaris atípics i on es treballa els 

caps de setmana i festius (èpoques de major afluència turística), de manera que no 

coincideixen amb les festes escolars. Encara que cada cop hi ha més empreses d’aquests 

sectors que han anat incorporant mesures de flexibilitat horària i la possibilitat de que els 

empleats puguin tenir festa algun cap de setmana (un o dos al mes o almenys algun diumenge) 

per intentar pal·liar d’elevada rotació laboral i així fidelitzar els empleats, davant de la crònica 

manca de mà d’obra. 

 

 

2.9) Les xifres del context andorrà i la necessitat d’una aproximació qualitativa 
 

Com hem anat veient en les pàgines d’aquest capítol sobre el context andorrà comparat amb 

el d’altres països, la primera deducció és que a Andorra hi ha poca cultura de la conciliació 

dels temps de la vida quotidiana, tot i copsar clarament que s’hi troba una casuística tendent a 

propiciar conflictes en la compatibilització dels temps personal, familiar i laboral. La tradició 

d’un Estat feble i poc desenvolupat en el seu vessant assistencial, una economia fortament 

terciaritzada en la que prevalen sectors que necessiten jornades àmplies i flexibles, un model 

familiar basat en l’ocupació dual (és a dir, dels dos membres adults del nucli), i la relativa 

                                            
41 Més del 40% dels assalariats de la CASS treballen en aquests sectors, i la majoria corresponen a llocs de 
treball poc qualificats i amb pitjors condicions laborals (l’anomenat segment secundari del mercat de treball). 
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escassetat o absència de xarxes familiars de suport (atès l’elevat nombre d’immigrants 

laborals), són tots ells factors que condicionen les majors o menors possibilitats de conciliar 

els temps. En les pàgines següents, doncs, fem una aproximació qualitativa a la qüestió des 

del relat de les pròpies mares treballadores, en ser el col·lectiu que potencialment n’està més 

implicat i en rep els impactes directament. En els relats que veurem, les mares treballadores 

participants en l’estudi parlen de com viuen aquesta situació, quines estratègies duen a terme, 

i quines conseqüències té en cada cas (tant per a elles com per a tercers, ja siguin fills/es o 

parella, etc.) el model andorrà d’organització dels temps de la vida quotidiana, model que cal 

observar no només des de les xifres, sinó en la seva plasmació en els contextos quotidians i en 

la significació que cobra pels estils de vida de la ciutadania del Principat. 
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3) IMAGINARI I SIGNIFICACIÓ DELS TEMPS 
 

 

Per tal de copsar amb una certa exactitud la vivència que les dones d’Andorra d’avui dia fan 

de les seves vides quotidianes, cal primer tenir en compte quins són els seus referents i el seu 

imaginari. Aplicat als diferents temps en què hom sol descompondre la quotidianitat, ve a 

voler dir que cal esbrinar quina és la significació que s’atorga als diferents temps. 

 

Quan parlem de significació, parlem també de valors. I les escales de valors, sovint canvien 

amb el pas del temps. La Història no és pas estàtica, sinó dinàmica, i els col·lectius que la 

protagonitzen (també les dones), amb les seves evolucions personals, sovint invisibles per 

intrahistòriques, però no per això menys transcendents, també protagonitzen el canvi, encara 

que potser sense adonar-se’n ni tan sols elles mateixes. 

 

Aquesta introducció és necessària per tal de comprendre les transformacions de l’imaginari 

social que han viscut els països occidentals en pocs anys. La dona, com ja sabem, ha passat de 

ser un subjecte històric especialitzat (i reclòs) en la llar, a ser cada dia més present en el món 

laboral. En bona part, això s’explica per raons econòmiques (els estils de vida, com més va 

més basats en la societat de consum, necessiten ja d’un ingrés dual a les llars per tal de donar 

abast), però també hi ha un canvi cultural al darrere. Un canvi cultural del qual no n’han 

quedat exemptes les dones joves i de mitjana edat que avui dia viuen i treballen a Andorra. 

 

 

3.1) La família com a valor central 
 

En la mostra estratègica que hem estudiat d’aquestes dones, es reflecteix una situació força 

homogènia, en el camp dels valors. Així, per exemple, són dones que solen coincidir en la 

consideració de la família com el valor principal, com allò que més els importa, com el seu 

referent bàsic existencial. 

 

“_La família.  

_Sí, a mi em sembla que també. 

_Sí. 
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_Família.” 

 

“Jo: la família, el meu nen i el meu marit.” 

 

En alguns casos, l’escala de valors s’amplia a d’altres aspectes, com la salut o el treball. Però 

en la majoria dels casos, quasi es diria que el sentit de l’existència d’aquestes dones gira a 

l’entorn de la família, entesa com el nucli afectiu més proper: marit i fills/es. De fet, 

l’apel·lació al valor família com el més important cobra intensitat quan s’ha tingut un o més 

fills/es, ja que és quan es considera que la institució familiar ha esdevingut completa. Val a dir 

que en la família, i particularment en els fills/es, rau bona part de la font de benestar psíquic i 

emocional d’aquestes dones. 

 

“_Los hijos, el trabajo… 

_Salud y mis hijos. Salud para poder... hacer lo mismo. 

_Mi hija, mi familia, mi trabajo. 

_Lo más importante es eso, poderlos disfrutar...” 

 

“O sigui, tot, tot, tot. Vaig a comprar al migdia perquè quan el nen surti a la tarda pugui 

estar completament per a ell. Compro pensant en ells, fas el dinar pensant en ells, sí, 

penso que gira completament la meva vida al voltant de la família.” 

 

“Jo no havia sigut mai tant feliç a la meva vida i sempre ho dic, encara que sembli una 

frase feta. (...) Des de que he tingut al meu fill, jo veritablement puc dir que m’he sentit 

realitzada.” 

 

Que la família i els fills continua essent el principal per elles, és quelcom que es posa de 

manifest quan se les posa en la disjuntiva d’haver de triar entre tenir fills i no treballar, o bé 

treballar però no tenir fills. La immensa majoria de les dones participants en l’estudi, trien 

deixar de treballar, però no deixar de tenir fills. Tant si poguessin tornar a començar (cal 

recordar que totes són mares), com encara més si se situen en les condicions del present, on 

anteposen amb més claredat encara la prioritat dels fills/es sobre la feina. 

 

“Si me pilla algún caso de cualquier tema del niño, y me dicen: ‘A la calle’, pues a mí me 

da lo mismo, primero está mi hijo que… Me da lo mismo, que esté sin faena tres días que 

una semana. Primero están mis hijos.” 
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Aquesta qüestió es veu amb més claredat quan es tracta de famílies monomarentals (mares soles amb 

els seus fills). En aquests casos, sovint s’avantposa la qualitat de vida que dóna poder-se dedicar al fill 

al fet de poder cobrar més. Tanmateix, cal no perdre de vista que aquests són casos en què el nivell 

econòmic assolit per la mare és suficient com per poder triar. Ara bé, aquests casos només es donen en 

comptades ocasions. En d’altres, les prioritats econòmiques s’imposen. 

 

“A mi aixó em va passar una vegada, i em demanaven més hores, però vaig dir que no 

pels meus fills. I vaig decidir que en detriment de millorar económicament, poder passar 

més estona amb els meus fills, i tenir qualitat de vida. Va ser una decisió meva, perquè 

prefereixo disfrutar d’ells estona que no pas cobar més, deixar de veure’ls i buscar una 

persona que m’els cuidi i estigui per ells.” 

(Mare sola amb fills/es) 

 

“A mi em va passar aixó també. Volia anar a l’UNED i fer no se què i no se quantos, i és 

que no em queden hores. I si poques hores que em queden em poso al dimecres que he de 

baixar a La Seu, perquè he tingut al nen? És que no val la pena.” 

(Mare sola amb fills/es) 

 

“Jo el que vaig intentar és cercar feina on tingués el cap de setmana i més hores lliures pel 

nen. (...) He treballat de tot. A comerç, a discoteques... Però clar, tot aixó no em 

compensava, no veia al meu fill. Llavors lluites per anar trobant temps per a ell.” 

(Mare sola amb fills/es) 

 

Aquest posicionament, fins aquí, no sorprèn gaire. Sembla està prou d’acord amb el model 

tradicionalment adoptat per les dones. La socialització i educació de les mateixes per a la llar i 

per a la cura dels fills/es, en teoria, es deixaria sentir en aquesta escala de valors. Però seria 

una falsa impressió, com veurem més endavant. En realitat, cal no perdre de vista que tant 

homes com dones solen posar la família al capdamunt de la seva escala de valors existencial. 

En tant que representa l’esfera íntima, el lloc on se centralitzen els afectes i on protegir-nos 

dels embats a què ens obliga el món exterior, la família és un entorn privilegiat en la 

representació imaginària de les nostres vides. I se’ns socialitza (a tots i a totes) per esperar de 

la família aquests efectes benefactors, alhora que per assumir les responsabilitats pertinents 

quan venen els fills/es. Tampoc no ha d’estranyar la posició privilegiada dels fills/es en 

l’escala, cosa que es dóna tant per a homes com per a dones. Si de cas, però, el diferencial de 
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gènere sí que es pot observar en la major devoció que es té dels fills/es des de la figura 

materna, efecte sens dubte de la socialització. 

 

 

3.2) Significació del món laboral i del treball remunerat 
 

La principal distinció del model actual vers el model tradicional, prové de la consideració que 

les dones atorguen al treball remunerat (altrament dit treball productiu) en l’escala de valors. 

Previsiblement, si l’estudi s’hagués fet unes quantes generacions enrera, veuríem la família i 

la llar esdevindrien àmbits centrals en la vida quotidiana de les dones d’Andorra. La qual cosa 

no voldria dir que no treballessin (ans al contrari, la tradició migratòria d’Andorra fa que hagi 

estat un país on segurament les dones sempre han treballat en un promig més alt que en altres 

societats). Però la dona seria al món del treball per necessitat -o conveniència- econòmica, no 

per gust. De fet, ara són moltes les dones que treballen per aquesta mateixa necessitat, i que 

no tenen perquè trobar-se a gust a les seves feines. Però el que ha canviat és la significació 

que ha adquirit la figura del treball remunerat en els seus imaginaris. 

 

D’una banda, el treball remunerat és vist per la dona d’Andorra actual com quelcom que les 

realitza com a persones. Són, en la seva majoria, dones que declaren que no podrien viure 

sense ser al món laboral. No per una qüestió de diners, únicament. Sobretot, per una qüestió 

d’identitat. No obstant el gran esforç i el sacrifici que els implica combinar les exigències 

laborals amb la resta d’esferes vitals, el treball és entès com un mitjà per augmentar 

l’autoconfiança, alhora que per assegurar-se una certa autonomia personal i la independència 

econòmica envers terceres persones.   

 

D’altra banda, les mares treballadores d’Andorra no entenen la maternitat com a condició 

suficient per a l’autorrealització personal. De fet, no renunciarien a un treball remunerat per 

estar a casa assumint únicament les tasques domèstiques i l’atenció als seus fills i les seves 

filles, ho viurien negativament. I és que la dona d’Andorra d’avui ja no es realitza únicament 

com a mare, o com a mestressa de casa. L’esfera de la llar se li ha fet petita, i necessita obrir-

se al món del treball. L’expressió d’aquesta nova mentalitat és prou contundent, com es pot 

veure dels fragments seleccionats en l’estudi. No és només una qüestió de realització; moltes 

dones senten que el treball remunerat les revaloritza (potser com a conseqüència de la 

invisibilització recurrent del treball domèstico-familiar, al qual no s’atorga cap valor de 
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canvi). L’autoimatge de si mateixes es requalifica si a més treballen fora de casa, i no 

“només” es dediquen a les tasques de cura i de manteniment de la llar. No renuncien pas al 

treball domèstico-familiar, però són unes generacions de dones que han transcendit la 

unidimensionalització a que les sotmetia el model tradicional de divisió del treball per raó de 

gènere. I amb aquest canvi de valors, han trencat amb la centralitat domèstico-familiar a la 

qual el model tradicional les relegava. 

 

“El treball? És molt important, perquè serveix per a tu mateixa, no? Sí, personalment tens 

que treballar, no pots... Jo no podria estar a casa sense fer algo més, no?” 

 

“Hombre, yo si no tuviera que trabajar, mejor, pero yo no soy persona tampoco de estar 

parada y me tengo que mover y claro, estar en casa, pues bueno, me volvería loca...” 

 

“Però, a part, per sentir-te realitzat, perquè a la feina on estem jo em sento còmoda. 

M’agrada la feina que faig i la faig amb plaer. (…) És això, aquesta sensació de 

realització, que sents que ajudes, i la gent t’ho fa sentir.” 

 

“Para mí el trabajar fuera es todo, todo en el sentido que es sentirme algo, que valgo para 

algo más que cuidar 3 niños, cuidar una casa y cuidar a mi marido, ¡valgo para algo más, 

no sólo para eso!” 

 

Lògicament, el treball remunerat ha aportat més coses, a les dones. D’entrada, la consecució 

d’una independència econòmica que no van tenir moltes de les seves mares i àvies. Però la 

significació del treball remunerat per a aquestes dones va més enllà d’aquest factor. La 

necessitat de sentir-se útil es manté en el seu imaginari fins i tot posats en la hipòtesi de tenir 

prou diners com perquè no calgués treballar. En certa manera, necessiten abandonar per unes 

hores el rol de mare o de mestressa de casa, aspecte que indica que han trencat definitivament 

amb el model de la centralitat domèstico-familiar de la dona. Ara, caldria parlar d’una 

bicentralitat (a la llar i a la feina), perquè en realitat no han deixat de fer aquelles funcions, 

sinó que simplement han afegit les funcions laborals a les anteriors. 

 

“Encara que tinguéssim diners m’ocuparia d’algo, seguiria treballant fent algo, encara que 

fos de voluntària en algun lloc. (…) Perquè he de sentir-me útil. Jo, encara que no 

necessités diners, que fos millonària, em tinc que sentir útil. Jo no em puc estar a casa, 

estar amb la meva filla tot el dia.” 



 38

 

“A part de la necessitat, evidentment, com tothom, pues també desconnectar, perquè a 

vegades estar tot el dia amb un crio, dia rera dia, és molt agobiant. Certament, admiro 

molt a les persones que estan tot el dia amb dos i tres criatures, tot el sant dia. Comprenc 

que s’agobiïn i que acabin posant-los mitja jornada a la guarderia.” 

 

“Yo pienso que lo hacemos económicamente por una necesidad, pero también por uno 

mismo. Yo, por ejemplo, pasé tres meses, casi cuatro, después de tener el niño, y me 

sentía una inútil. Yo tenía (...) ganas de empezar a trabajar, porque es que me cogió hasta 

depresiones y todo. No, no. Yo creo que mientras sea un horario que te venga bien o unas 

horas. Aunque fuera algo que te gustara o que hicieras, yo también seguiría trabajando.” 

 

“_Jo no em veig mestressa de casa, ho sento. No em veig a casa amb la meva filla tot el 

dia.  

_No, jo tampoc.  

_Yo tampoco. 

_Yo tampoco.” 

 

Però anar a treballar reporta altres guanys per a les dones. És un lloc on poden conèixer gent i 

relacionar-s’hi, i així trencar l’enclaustrament al que sembla portar la llar. A més, l’atribució 

de tasques concretes fa que, en estar concentrades en la seva realització, aquest sigui un àmbit 

que permet una desconnexió puntual de les preocupacions. 

 

“Conèixer més gent també, no? Socialitzar-te amb d’altre gent...” 

 

“A mí me aporta no sé, muchos días hasta alegría y despreocupaciones porque mientras 

estás muchas preocupaciones por detrás, pero muchas, muchas, muchas, que nadie se lo 

imagina, en cambio te tiras ahí unas horas que, no es que las olvides pero sí que las dejas 

de lado y eso para mí es muy importante.” 

 

És clar que no totes les dones ho veuen així. Algunes d’elles, tot i pensar que els cal el treball 

per múltiples raons, pateixen el fet d’haver de fer jornades llargues, durant les quals no veuran 

en cap moment els seus fills/es. En d’altres casos, aquestes jornades tan extenses comporten 

seqüeles a nivell físic, però també a nivell mental. I no sempre es treballa en el que un voldria, 

lògicament, i aleshores la visió idíl·lica del treball com a àmbit de realització personal, per bé 

que no desapareix, sí que queda molt més matisada. Val a dir que la voluntat de ser present en 
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el món laboral, no ho és a qualsevol preu, i de forma acrítica amb qualsevol tipus de jornada o 

qualsevol mena de condicions de treball, matís important que tindrem ocasió de desenvolupar 

al llarg i ample d’aquest estudi. 

 

“Jo per a mi sí que és un sacrifici anar a treballar cada dia, aixecar-te i pensar que ara 

l’has de deixar allà el nen i no el veuràs fins a les set.” 

 

“A mí me provoca cansancio, agotamiento.” 

 

Tot i amb això, a mode de resum es pot ben dir que la major part de les dones d’Andorra 

d’avui necessiten treballar. Que el treball remunerat ja forma part de la seva identitat, de 

manera que si no el tenen se senten incompletes, com mutilades. Necessiten tant sentir-se 

independents, com sentir-se útils, com veure que la seva tasca té un valor reconegut, com 

disposar d’un nucli de sociabilitat, com un àmbit d’esbarjo de la llar, per així dir-ho. Ja no 

són, ara com ara, dones fetes per a la llar, com expressa clarament el fragment que tanca 

l’epígraf. La centralitat domèstico-familiar ha deixat pas a la bicentralitat (domèstico-familiar 

i productiva alhora).  

 

“M:_Què representa per vosaltres el treball? 

_Jo, no estar a casa, no estar amb els nens.  

_Independència. 

_Sociabilitat. Perquè clar, et permet veure molta gent, de parlar... 

_No tenir  els mateixos contactes que tens a la vida de cada dia amb la família, surts d’un 

nucli i canvies a un altre més ample. 

_Clar, sí, passes de tindre converses amb un nano de dos anys o de 10 mesos a tindre 

converses amb adults. 

_Clar, de cop et trobes envoltada, t’has de concentrar. Serveixes més, perquè serveixes 

per la teva feina. Fas algo més, no productiu, però algo que t’agrada, i és diferent.” 

 

 

3.3) Significació de la llar i del treball domèstico-familiar 
 

Per la majoria de dones d’Andorra de l’actualitat, el món laboral està molt més valorat que no 

el món de la llar, com ja hem vist. Però això no vol dir que abjurin de la llar. Seguint la tesi de 

la bicentralitat, les dones d’Andorra demanen ser presents en els dos àmbits. I a poder ser, és 



 40

clar, d’una manera que les satisfaci. Normalment, això requeriria d’un canvi en les pautes de 

tots dos àmbits. En el treball, per causa de les jornades extenses, que es fan més punyents 

quan es té fills/es. A la llar, per causa d’una sobrecàrrega de treball que solen fer elles, sovint 

sense ajuts significatius de la parella. 

 

Tot i que, en la mesura en què tindrem ocasió de veure tot el que estem dient, preferim deixar-

ho apuntat, val a dir que algunes dones (no poques, per cert) encara assumeixen com a pròpies 

aquestes tasques, i per tant la responsabilització del bon funcionament de l’àmbit. 

 

“Penso que hi ha d’haver algú a la família que se n’ocupi de tot això, perquè centralitzi 

tot això per a que funcioni, vull dir, per a que tot estigui a puesto. I llavors, pues, li sol 

tocar a la mare. Però... d’altra banda també t’agrada fer-ho, vull dir. (...) Vull dir, és una 

cosa que te suposa un sacrifici però que ho fas a  gust, vull dir, estàs contenta quan estàs 

amb ells, no sé, quan tot ha funcionat.” 

 

Per la majoria de les dones, dedicar-se a la llar i als fills/es és quelcom positiu, que també les 

realitza com a persones (sobretot en el cas dels fills/es). Reconeixen, però, que les tasques de 

la llar arriben a provocar un desgast important, mentre que en canvi les tasques de cura dels 

fills/es, tot i ser també cansades, solen ser més gratificants, en tant que permeten a la mare ser 

coprotagonista dels avenços del nen o la nena. 

 

Algunes de les mares consideren que durant els primers anys del seu fill/a, aquest necessita la 

mare a prop, i amb dedicació plena a ell o ella. És per això que, de ser possible (sovint no ho 

és per raons econòmiques) són mares que deixarien de treballar durant una temporada -que sol 

anar fins als 2-3 anys del nen/a-, per bé que després s’hi reincorporarien.   

 

“Jo penso que no treballaria, si pogués no treballaria, al menos fins que el meu fill, fins 

que els meus fills no depenguessin tant de mi. Llavors sí, per sentir-te útil, però hauria de 

ser una feina com la que faig ara, que m’agradés.” 

 

“Si tingués un fill deixaria de treballar i els dos o tres primers anys estaria amb ell.” 

 

Cal fer notar que cap de les mares diu que es dedicaria, sota cap concepte, a ser mestressa de 

casa en exclusiva. Com a molt, n’hi ha algunes que ho assumirien temporalment, i sempre 
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sota condició de tenir un fill/a petit/a. Però un cop els fills deixessin de ser tan dependents, es 

tornaria al context de bicentralitat. 

 

Una altra dada curiosa és que cap de les dones que han participat en l’estudi presenta les 

tasques de la llar com quelcom que les realitzi especialment. En l’esfera domèstica, per tant, 

sembla que el sentiment d’autorealització ja no el proporciona la llar en si, ni les funcions que 

li són pròpies, sinó únicament la criança dels fills/es. I fins i tot la criança dels fills/es, que es 

valora i a la qual no es vol renunciar, no és de per si el seu únic horitzó, ja que un cop aquests 

creixen una mica, es trenca de seguida amb el rol tradicional de fer només de mare i mestressa 

de casa, i s’entra (o es pretén, al menys) de bell nou en el món laboral. 

 

 

3.4) Significació del temps lliure 
 

El temps lliure cal entendre’l com un temps de lliure disposició personal per a l’esbarjo i per 

al desenvolupament d’afeccions o hobbies, ja sigui individualment o col·lectivament. I en 

aquest sentit, és un temps força escàs, i sovint inexistent, en la vida quotidiana de les dones. 

No només a causa del pas de la centralitat domèstico-familiar a la bicentralitat, que comporta 

una sobrecàrrega de treball global, sinó en bona part motivat per una mena de buit cultural. 

Encara en l’actualitat, mentre que el temps lliure dels homes s’omple d’activitats, el temps 

lliure de les dones resta erm i sense desenvolupar. És, sens dubte, una qüestió cultural, 

històrica, que ha fet que el temps lliure de les dones fos un simple annex del temps dedicat a 

la família. És aquest un model que cada cop més es va trencant, però que encara costa que 

deixi de predominar. 

 

Els fragments següents ens il·lustren sobre com les dones d’Andorra d’avui (cal dir que molt 

més les de mitjana edat que no les més joves, però) encara no saben què fer amb el seu temps 

lliure, sobretot quan moltes d’elles no han tingut mai cap afecció pròpia d’aquest temps. En 

molts casos, veiem com les activitats que identifiquen com a pròpies del temps lliure en el 

fons o bé són perllongacions del treball domèstico-familiar, o bé directament s’annexionen al 

temps de cura dels fills/es. 

 

“_Jo no sé quines aficions... 

_M: No tens cap afició? 
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_No... 

_M: Ni coses que t’agradin fer... Què fas en el teu temps lliure? 

_A casa, és que estic a casa...” 

 

“Salir de tiendas, ir a llamar a mi familia, y lo mismo, cocinar... [ús que fa del seu temps 

lliure]” 

 

“_Jo no tinc cap afició, ni altres prioritats.”  

 

“_Hombre, yo estar más tiempo con mi hijo, sobretodo, más tiempo, dedicarle a los niños 

sobretodo.” 

 

Aquesta lògica contrasta obertament amb la lògica masculina. Els homes, com ens diu alguna 

d’elles, sí que tenen afeccions, i les porten a terme. Però en moltes d’elles això no es dóna, i 

en aquestes circumstàncies, fins i tot el disposar de temps lliure pot ser contraproduent, ja que 

comporta no saber què fer amb una mateixa. 

 

“El meu home té moltes més aficions, i les fa.” 

 

“Els meus caps de setmana són un avorriment. Prefereixo que arribi el dilluns perquè 

prefereixo treballar…” 

 

En alguns casos, els diferents estils de vida d’homes i dones s’acaba per internalitzar com a 

quelcom quasi definitori d’un i d’altre sexe. Aleshores, es produeix un efecte de naturalització 

de la diferència, que s’assumeix com a quelcom quasi biològic, quan en realitat respon a la 

desigual distribució dels rols socials, i a la socialització d’uns per a unes coses, i de les altres 

per a unes altres. D’aquesta manera, les tendències d’algunes dones són a practicar un lleure 

improvisat, passiu, i no prèviament planificat ni responent a un sentit de la pròpia realització. 

És el que una de les nostres participants identifica amb allò que en diuen “fer de maruja”. 

 

“_I és que tampoc tenim al cap per aixó. Perquè penso que a les dones els hi passa més 

que a els homes. Els homes sí que tenen unes prioritats.  

(…) 

_Ells funcionen diferent. És un altre esquema.  
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_Jo, per exemple, no puc dir: “Com que al dimecres no tinc activitats, dons cada dimecres 

me n’aniré a fer esport”.  

_Perquè no ho pots decidir.  

_Per exemple, la setmana passada quan arribo a casa, pues dormo, o faig de maruja, o 

miro la tele, però no em puc programar res.” 

 

Una minoria, però, sí que té hobbies concrets. Però són les menys, i algunes tenen afeccions 

també en certa manera vinculades a la llar (com la jardineria). 

 

“Jo, si pogués, practicaria la fotografia, i a l’estiu també intentaria fer jardineria.” 

 

“_Jo a l’estiu m’agrada molt la muntanya, però a l’hivern no ho sé. Fa molt temps que no 

tinc gaire temps lliure, perquè quan tenia temps lliure buscava algo per a fer, estudiar 

sobretot, i bueno, m’agrada molt el cinema, però tampoc no aniria tot el dia al cinema. 

M’agrada molt llegir, però tampoc m’estaria tot el dia llegint. No sé, a l’estiu la natura i a 

l‘hivern no sé. Algo trobaria, segur. 

_Jo faria gimnàs, aniria a fer ceràmica, que ho vaig fer una època i m’agradava molt... la 

casa, manualitats...” 

 

“Tenim una terrasseta encara que no massa gran, pero amb plantes. Intento dedicar una 

miqueta a aixó. Aleshores, quan arriba el vespre […] una miqueta les plantes. 

M’agradaria poder estudiar-ho més. Tenir un jardí, dedicar-me.” 

 

En d’altres dones, i sempre en funció del seu grau de socialització, es parla d’emprar el temps 

lliure sortint amb les amigues, anant a parlar una estona. Les que ho practiquen de tant en tant 

ho consideren una forma de recuperar-se del tràfec habitual de la vida quotidiana, i té una 

indubtable funció d’esbarjo i de relaxació. Tant és així, que n’hi ha que ho troben a faltar, des 

que ho fan menys freqüentment (fenomen que sol coincidir amb la tinença dels fills/es). Però 

algunes, si sovint van de la feina a casa i de casa a la feina sense massa temps per res, ho 

viuen com una carència, i per tant no hi poden recórrer. 

 

“A mi de tant en tant m’agrada molt anar amb les amigues. Em recarga les piles fer la 

xerradeta.” 

 

“Jo, si pogués, em dedicaria a quedar amb les amigues. Ho trobo una mica a faltar.” 
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4) DE L’IMAGINARI A LA VIDA QUOTIDIANA 
 

 

4.1) Organització dels temps de la vida quotidiana 
 

La jornada de treball integral (és a dir, el treball remunerat i el treball domèstico-familiar) de 

les dones andorranes que són mares treballadores sol començar molt d’hora pel matí, i sol 

acabar molt tard, al vespre o ja ben entrada la nit. Comença i acaba de la mateixa manera, 

dedicant-se a les tasques de la llar o a la cura dels fills/es. 

 

La majoria d’elles es lleven entre les 6:30 i les 7:30 h. Invariablement, gairebé sempre, els 

seus marits continuen dormint mentre elles s’arreglen i fan l’esmorzar. També són quasi 

sempre elles les que desperten els fills/es, els vesteixen o ajuden a vestir-los, i els preparen per 

anar a escola. Portar-los a escola, en canvi, ja és una feina més compartida. Depèn molt sovint 

dels horaris que fan l’home o la dona, així com de la proximitat de la guarderia o de l’escola 

al lloc de treball d’un o de l’altra. Tanmateix, continua essent una tasca que majoritàriament 

fan les mares. 

 

És molt difícil trobar dones a Andorra que treballin a temps parcial, o facin jornades reduïdes. 

De fet, fins i tot n’hi ha molt poques que facin jornada intensiva de matí. Com veurem més 

endavant, aquestes opcions no són una potestat discrecional d’elles, sinó que sovint depèn de 

si els ho deixen fer o no. D’altra banda, el condicionant econòmic les impulsa a resistir en 

jornades habituals. Així les coses, aquelles que només treballen en dies laborables, solen 

entrar entre les 8 i les 9 h. del matí, i que poden plegar entre les 17 i les 18 h. per la tarda, es 

consideren afortunades, ja que tenen un bon horari. Per bon horari entenen aquell que les 

permet portar a escola els fills/es, i també anar-los a recollir, i poder passar la tarda-vespre 

amb ells, a l’igual que els caps de setmana. 

 

Altres dones no tenen tanta sort. Normalment, el problema no ve tant per l’hora d’entrada, 

sinó per l’hora de sortida. Les dones que treballen al sector serveis, al comerç, i sobretot a la 

restauració i hostaleria surten entre les 20 i les 21 h., sovint, i de vegades (és el cas dels 

restaurants, per exemple) poden acabar cap a la 1 de la matinada. També en aquests sectors 

sovintegen els torns rotatius, aspecte que addicionalment fa que no es puguin subjectar a una 

pauta marcada, és a dir, a una estructura horària fixa. Finalment, cal esmentar que és també 
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freqüent que aquestes dones hagin de treballar en caps de setmana, ja sigui a torns o bé de 

manera fixa. En alguns casos, a més, tenen horaris d’entrada anormalment matiners (entre les 

5 i les 7 h.), com passa amb el personal que es dedica a la neteja, per exemple. 

 

Quan les mares treballadores han d’assumir horaris laborals manifestament incompatibles 

amb els horaris d’entrada i sortida dels fills/es a les guarderies i a les escoles, aleshores han de 

cercar suport en les tasques de cura dels infants. És en aquest punt que comença a aparèixer la 

figura del pare no només en el rol de suport auxiliar, sinó com a recurs de distribució de 

tasques. Si els pares arriben abans de la feina, recullen els nens/es de l’escola o d’activitats 

extraescolars, els banyen, els preparen i els donen el sopar, i fins i tot els posen al llit. 

Curiosament, tot i fer jornades menys extenses, el que gairebé mai no es perd és que sigui la 

mare qui es llevi primer, qui faci l’esmorzar i qui desperti i arregli els fills/es abans no vagin a 

escola. En aquestes tasques, és estrany que el pare assumeixi un rol que vagi més enllà del 

suport auxiliar. 

 

Els suports a les mares treballadores, però, no se circumscriuen als pares. També es recorre, 

quan es pot, a la família extensa (és a dir, als avis o àvies dels fills/es), o bé a cangurs. D’altra 

banda, les institucions de guarda dels fills/es (guarderies, ludoescoles...), així com les escoles 

i els centres que fan activitats extraescolars (ja siguin esportives o de lleure), permeten jugar 

en certa manera amb les disponibilitats horàries de cadascú, ja que en uns casos tenen horaris 

extensos, i en els altres permeten una perllongació de l’estada controlada dels nens/es en un 

centre, un cop l’escola tanca les seves portes. 

 

Un altre element a tenir en compte, però, és que malgrat que les mares treballadores 

d’Andorra tinguin horaris laborals extensos, mai no perden la seva centralitat domèstico-

familiar. Habitualment, en casos de necessitat extrema, hi ha una relativa distribució de les 

tasques de cura dels fills/es entre el marit i la muller, com hem vist. Però, en canvi, la 

realització de les tasques de la llar, fora de comptades excepcions, continua capitalitzada per 

la dona. El moment per fer-les sol ser o bé per la nit, o bé pel matí (això explica que es llevin 

abans que els marits , tot i que segurament també s’hauran llitat després que ells). En aquestes 

situacions, la utilització dels caps de setmana (o dels dies que tenen festa, si durant aquests 

treballen) per a avançar en les tasques de la llar és una pràctica recurrent. 
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Les mares treballadores que són família monomarental veuen, lògicament, com s’agreugen els 

seus problemes d’ensamblatge de temps. Si els fills/es són molt petits, no poden estar-se de 

recórrer a la família extensa (avis i àvies, oncles i tietes), o de vegades fins i tot al veïnatge. 

En aquests casos, aprofiten al màxim i exhaureixen els extensos horaris de les guarderies, i 

quan els fills/es creixen aprenen abans que d’altres a ser autònoms. No solen fer ús dels 

cangurs, ja que és una despesa que sovint no es poden permetre, si és el seu sou l’únic ingrés 

de la llar, i aquest és baix. Ser mare sola amb fills/es a Andorra és relativament viable quan es 

treballa amb uns horaris estàndard i un lloc de treball qualificat amb un sou acorde. En cas 

contrari, són famílies que tenen importants dificultats per tirar endavant. 

 

En definitiva, de la panoràmica exposada en línies anteriors, es dedueix que les mares 

treballadores d’Andorra no canvien la centralitat domèstico-familiar per la centralitat laboral. 

Ans al contrari, assumeixen una doble centralitat (que ens acosta als postulats de Balbo sobre 

la doble presència o doble jornada). D’una banda, són presents en el mercat de treball en tota 

la seva extensió horària -que de vegades inclou hores addicionals, que són hores extra 

encobertes, perquè mai no seran pagades-, i en acabat, també continuen presents en l’esfera 

domèstica, abastant la major part de les tasques de la llar i de cura dels fills/es o eventualment 

d’altres persones (pares o mares grans amb problemes de salut, per exemple). El resultat, de 

forma inevitable, és la sobrecàrrega de treball, d’un i altre àmbit, i la reducció fins a la seva 

quasi inexistència dels temps de lliure disposició personal, o del temps per a si mateixes. 

 

El paradigma de la doble centralitat de les mares treballadores d’Andorra és el nucli del nostre 

objecte d’estudi, un cop constatada la seva existència generalitzada. En els propers epígrafs, 

es fixa una mirada analítica sobre com es viu, com es percep i quines conseqüències té 

l’esmentat paradigma en el context particular andorrà. Per tal de sistematitzar la recerca, ens 

és útil la tipologització i segmentació dels temps de la vida quotidiana en: el temps de treball 

productiu o remunerat, el temps de treball domèstico-familiar (al seu torn divisible en el 

temps emprat per a la realització de tasques de la llar, i el temps dedicat per a la cura de 

persones i en particular a la criança dels fills/es), i el temps lliure o temps de lliure disposició 

personal. D’aquests temps, cal tenir en compte que hi ha dos temps heterònoms -això és, 

temps obligats (o si es vol, amb activitats que obligadament cal fer), on la persona veu 

restringida la seva capacitat de decidir què fer durant aquests temps-, i un temps en principi 

autònom. Òbviament, els temps heterònoms correspondrien als temps capturats per les 

activitats laborals, d’una banda, i pròpies del treball domèstico-familiar, de l’altra. Per la seva 
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banda, els fragments de temps lliure esdevindrien la reserva de temps autònom, en el sentit de 

no estar mediats (en principi) per activitats que obligatòriament cal fer. 

 

 

4.2) El temps de treball domèstico-familiar 
 

Com queda reflectit en l’epígraf anterior, la distribució del treball domèstico-familiar és 

profundament desigual, àdhuc en les famílies on els dos membres de la parella tenen una 

ocupació laboral a temps complet. Fins i tot en els casos en què les dones tenen pitjors horaris 

de feina fora de casa, són elles les que assumeixen i realitzen principalment les tasques de la 

llar, i són elles les que tenen cura principalment dels seus fills/es. 

 

Les mares treballadores d’Andorra són conscients d’aquesta desigualtat, i verbalitzen el seu 

desacord amb la vigent situació. No ho troben just, però al seu torn ho veuen gairebé com 

inevitable, entre d’altres raons perquè els mateixos referents socials per a determinades 

qüestions que tenen a veure amb els nens/es és la mare i no el pare.  

 

“Si jo m’haig d’aixecar a les deu perquè ell no s’aixeca també a les deu, no? Perquè té 

que ser més tard, quan ens hem acostat els dos a la mateixa hora, també. Doncs que 

s’aixequi i m’ajudi a fer l’esmorzar...” 

 

“_Al pediatre de moment sempre he anat jo.  

_Jo també. 

_Jo també.  

_Al principi sí, anàvem els dos, però després ja diu: ‘pues mira, tinc una reunió, tinc que 

anar aquí, tinc que anar allà, espavila com puguis’. I al final acaben sempre les mares 

portant-los.”  

 

“Cuando llamaban del cole que la niña estaba mala o eso, a él lo llamaban pero él no 

podía dejar de trabajar. Soy yo la que tenía que dejar de trabajar.” 

 

“Mamá, siempre mamá, es lo más normal. Papá está si es un caso grave, de que las han 

tenido que ingresar, si las han tenido que llevar a urgencias o al hospital y lo han llamado, 

pues papá ha ido. Pero lo primero es mamá, siempre es mamá, es normal.” 

 

“En mi caso es yo, yo y yo. Parece que lo tenga que cuidar a él.” 
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Paradoxalment, són les dones més joves les que, malgrat ser les que més “ajudes” tenen dels 

seus marits, són més conscients de la seva situació, i més crítiques es mostren amb la mateixa. 

En canvi, les dones d’edats mitjanes i avançades són les que ho tenen més assumit, 

probablement perquè -a diferència de les joves- en el seu temps van ser socialitzades en una 

societat on els homes no feien segons quines tasques, independentment de que les dones 

treballessin fora de casa o no. Però en aquestes mares treballadores més grans també sembla 

donar-se un despertar crític, sobretot en casos extrems. Algunes d’aquestes dones han 

reproduït el rol de servei domèstic no només amb el seu marit, sinó també amb els seus 

fills/es, i de vegades se n’adonen de l’error quan ja és massa tard. Una de les participants ha 

optat fins i tot per evitar fer vacances amb la resta de la família. D’altres, en canvi, creuen que 

aquestes coses cal parlar-les entre la parella, i arribar a acords. 

 

“_Et sents com la chacha. 

_I de vegades me’n vaig a una reunió i dic: ‘que us prepareu alguna cosa? No, t’esperem 

a que tu arribis’. (...) Fins ja passo d’anar de vacances amb ells. 

_Sí? 

_Sí, perquè només em volien perquè jo segueixi fent les coses que fèiem a casa, perquè 

un dia... ‘mama, em vaig de vacances’. Però anem a un altre puesto i continues fent el 

mateix que feies a casa i dic: quines vacances tinc? Si tinc que fregar els plats, els gots, 

tinc que fer el sopar... vacances? Jo porto les mateixes persones, i llavors vaig decidir que 

no.” 

 

“Que t’ajudi la parella, també, no? Si tu vols, per exemple, anar al gimnàs, no?, de vuit a 

nou, doncs que ell ho sàpiga, que s’encarregui del nen, que et deixi en el gimnàs, no? Que 

ho entengui. (...) Parlar-ho tot amb ell, no? I que estigui d’acord.” 

 

Algunes dones pensen que el problema ve de lluny, ja que les seves parelles homes o bé tenen 

dificultats per veure’s a si mateixos fent les tasques de la llar, o bé és simplement un problema 

de desconeixement, ja que mai no se’ls ha instruït sobre com fer aquest treball. De fet, hi ha 

casos en què, malgrat intentin cooperar, la seva manca d’habilitats fa que les pròpies dones els 

revoquin d’haver de fer segons quines tasques, en una decisió que suposa una regressió en 

tota regla, ja que no fa més que reforçar la divisió de rols culturalment hegemónica encara. 
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“Jo crec que els hi fa una mica de vergonya [als homes], que tu mateixa els vegis com 

estan netejant i com estan... Al meu, jo crec que li passa això, que no vol que jo el vegi 

amb els guants, ni netejar allà com una maruja. Jo al menys ho penso, sinó jo crec que sí 

que m’ajudaria. I sé que ho faria molt bé, amb una mica d’empenta.” 

 

“_Jo, en el meu cas, és que no li han ensenyat mai a fer-ho, no ho ha fet mai. Fins ara no 

ho ha necessitat i clar, ara sí... 

_Ara tampoc, li feia tot la mare, però ell sap com es tenen que fer les coses.” 

 

“Abans ho feiem a mitges, no? Ell feia una cosa, jo feia una altra, fins que va arribar un 

punt que no, que mira, ho faig jo. Tu ocupa’t del nen i ja prepararé jo la casa i ja faré jo 

tot, i tu distreus al nen, millor...” 

 

Quan es produeix una certa distribució de les tasques de la llar i de criança dels fills/es, 

aquesta no sol ser simètrica. L’entrada dels homes en el treball domèstico-familiar es dóna en 

els aspectes que ells prefereixen (que poden ser variats, però que sobretot inclouen la cura 

parcial dels fills/es), o bé en situacions de reemplaçament de la dona. Així, hi ha tasques que 

els homes no fan perquè no les volen assumir (tot i que la tasca s’hagi de fer), i en altres casos 

només fan el treball domèstico-familiar en casos d’indisponibilitat de la dona, i deixen de fer-

ho quan aquesta torna a poder-ho fer. 

 

“La neteja ho faig jo perquè el meu marit no ho fa. Ell se’n porta el nen al parc i fa 

coses.” 

 

“El meu [marit] em fa el sopar. (...) Arriba cinc o deu minuts abans que jo. Jo li deixo les 

coses descongelades, i quan arriba a casa no m’espera, la veritat! No té temps. I ja 

comença a fer-ho. Jo ja m’he acomodat. Arribo a casa només a sentar-me a dinar. I a la 

nit, de veritat, és que em fa el sopar. En això sí que tinc sort. Però planxar, la roba… em 

posa una lavadora de tant en tant. No m’agrada recollir la taula, i a ell no li agrada fregar 

els plats. Doncs, el que fem és que mentres jo vaig fregant ell va recollint la taula. (…) 

Passa per la planxa i és com si no la veiés. (…) Bueno, i fa una rentadora de tant en tant, i 

cuida la nena els dissabtes a la tarda, perquè jo no puc, i ja està. Però fregar, canviar els 

llençols, passar l’aspiradora…” 

 

“El més gros, sóc jo la que ho faig. Però no em puc queixar. És el meu marit el que renta 

els plats. Posa rentadoras i les esten. Planxa lo seu, que ja és molt. Però després, per 
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exemple, coses més grosses com fregar el pis o rentar la cuina a fondo, totes aquestes 

feines me les emporto jo.” 

 

“Las tareas del hogar las suelo hacer yo, mi marido el fin de semana pues sí, te puede 

barrer, fregar los platos, hacer de comer a las nenas, las baña si las tiene que bañar, 

porque claro, yo entre que salgo del trabajo y las voy a buscar al “cole”, si las tuviera que 

bañar pues sería imposible.” 

 

“El día que yo trabajo y él no, pues hace lo que yo suelo hacer: desayuno para los niños, 

las camas, la lavadora, hacer la compra, recoger la casa, hacer la comida, lo mismo que 

yo. El día que yo tengo fiesta se viene. Entonces ya no hace nada.” 

 

Al marge de si els casos són més o menys simètrics, que tampoc no és que ho siguin gaire, hi 

ha un altre aspecte a considerar, com és la doble faceta -intel·lectual i pràctica- de moltes de 

les feines que contempla el treball domèstico-familiar. Així, són tasques que requereixen 

d’una pràctica, però també prèviament d’una planificació i adequació de les mateixes a les 

necessitats de la llar. Doncs bé, aquesta tasca prèvia, consistent en la diagnosi, planificació, i 

de vegades fins i tot l’algoritme (seguit d’instruccions per fer-la) de la mateixa és quelcom 

que d’una manera abassegadora sol correspondre únicament a les dones, que assumeixen allò 

que elles en diuen “portar el pes” d’una llar. Un cop més, l’absentisme domèstic dels homes 

en aquest terreny és prou significatiu, esdevenint si cap encara més greu quan es tracta 

d’homes d’edats mitjanes o avançades. 

 

“A mi la meva parella m’ajuda, bueno, col·labora, però a veure, qui porta tot el pes de la 

casa sóc jo, qui pensa en el sopar, qui pensa en el dinar, en què compraré, en què faré, en 

que si el nen ha d’anar aquí, si el nen ha d’anar allà... Tot això ho faig jo. Si jo un dia 

marxo o no estic, o sigui, ja els veus: ja comença la tensió (...) Jo penso que ets el puntal 

de la casa. Jo penso que les dones sí, avui en dia, per molt que t’ajudin els homes, és una 

dona qui ho porta tot.” 

 

“Se lo tienes que dejar todo preparado, le dices: ‘mira, ponme esto al horno, ponme 

aquello al fuego’… Entonces sí que te lo hace y te lo pone, y el domingo también, digo: 

‘mira, hay que hacer esto, y preparas...’. Entonces en eso no tengo queja. Pero que, aparte 

de eso, la verdad es que no.” 
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“El meu [marit] mai sap quan la nena es té que vacunar. Si té febre li tinc que deixar tot 

escrit: ‘Mira, dóna-li tal”… Sóc jo, perquè sinó… Un dia, la nena tenia febre, i em va a 

esperar fins a les 8, no teníem mòbil. Anar a veure si trobava un medicament i llegir el 

prospecte, no! M’ha  d’esperar fins que jo arribés per donar-li! Aixó ja és greu!” 

 

“Els nens, des de que es lleven pel matí fins que se’n van a dormir, els hi organitzem la 

vida als nens les mares, els pares no intervenen.” 

 

D’aquesta manera, es pot ben dir que, per bé que les mares treballadores assumeixen la doble 

centralitat de treball, incloent el treball domèstico-familiar, els homes no han evolucionat de 

la mateixa manera. Ells, tradicionalment especialitzats per al treball laboral, han mantingut la 

seva centralitat productiva, però no han entrat (o al menys no suficientment) en l’esfera 

domèstico-familiar. En aquest sentit, les evolucions d’homes i dones no han estat paral·leles, i 

mentre les dones han evolucionat cap a la doble centralitat, els homes han continuat subjectes 

a la unicentralitat laboral, amb petites incursions marginals en el que podríem anomenar 

“ajudes” o auxiliaritat domèstica de la dona. Auxiliaritat que, evidentment, no implica assolir 

una corresponsabilitat real en el treball domèstico-familiar, la qual cosa accentua el 

desequilibri de les llars i la sobrecàrrega de les mares treballadores (ja que les absències 

masculines fan que no puguin compartir la responsabilitat i la realització de les tasques per 

igual, i per tant la descàrrega de feina en la parella sempre és deficitària), i consagra la 

desigualtat de base en els rols que continuen assignats a homes i dones en el context de la llar. 

 

 

4.3.) El temps de treball productiu o remunerat 
 

La valoració que les dones d’Andorra que són mares treballadores fan de la seva ocupació 

laboral ve molt mediada per la qüestió dels horaris i del tipus de jornada que els toca fer. Així, 

n’hi ha que se senten satisfetes de la seva jornada, i altres que no. Val a dir que la major part 

d’elles treballen a temps complet, i ho fan així en primer lloc perquè del contrari se’ls 

redueixen molt les possibilitats de trobar feina a Andorra, però també a causa de les 

necessitats econòmiques que les condicionen. L’element sobre el que pivota la seva valoració 

de la feina (en positiu o en negatiu) és el grau d’interferència entre el fet de ser mare i el fet de 

treballar, la qual cosa fa que els criteris per identificar una bona jornada (sempre a temps 

complet, clar) es puguin resumir en dos aspectes bàsics: l’horari efectiu, i el fet de treballar o 

no els caps de setmana. Per descomptat, el que es vol és no treballar els caps de setmana, i 



 52

durant els dies laborables fer-ho o bé en jornades intensives de matí, o bé en jornades horàries 

que s’iniciïn a partir de les 8 h. del matí, i on es plegui no més enllà de les 18 h. de la tarda. 

 

“Jo no em puc queixar de l’horari que tinc. Plego a les sis de la tarda. Dintre de lo que 

cap...” 

 

“Quan treballo de matins també és molt bon horari. La tarda és una mica més així, però 

bueno... Com el meu marit es pot ocupar del nen pues tampoc no representa massa 

problema.” 

 

“Entrar a eso de los ocho de la mañana y salir a las tres o cuatro de la tarde, y disfrutar de 

mi hijo. Tener a mi marido en casa, al menos para cenar. Una vida más familiar. Y 

también un poco más social.” 

 

“Jo estic contenta amb la feina, llavors dintre que és una feina de cara al públic i és un 

horari comercial, tinc un horari que crec bastant ben adaptat. Jo no treballo els caps de 

setmana, crec que ho tinc bé i això hem permet coincidir amb la família el cap de 

setmana. És molt important per a mi.” 

 

Com apuntava una de les intervinents en un dels fragments reproduïts més amunt, la clau és 

poder disposar de temps per estar amb la família, en especial amb els fills/es, així com també 

tenir temps per fer vida social. En aquest sentit, els horaris valorats més negativament són 

aquells que obliguen a jornades que comencen abans de les 8 h. (això és degut a que les 

guarderies solen obrir a aquesta hora) i que no finalitzen fins les 20 h. o passada aquesta hora 

-en aquest cas tot s’agreuja molt més, ja que les guarderies estan tancades-. Al seu torn, el fet 

de treballar els caps de setmana, que és el moment en què els i les escolars concentren el seu 

temps lliure, també és vist com a quelcom força negatiu. Cal entendre que, per moltes dones, 

un fet tan senzill com portar els seus fills/es a escola i anar-los a recollir, és un moment del 

dia que cobra una força simbòlica important, tant pels fills/es com per les pròpies mares. 

 

“_A mi m ‘agradaria poder portar-lo al cole, poder anar a buscar-lo. 

_Sí, a mí també...cada dia ..a mí també m’agradaria molt.” 

 

Però les raons més esgrimides per considerar aquests horaris com a marcadament inadequats 

és el fet que obliguen a que els nens/es de curta edat, en absència de xarxes familiars que en 
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tinguin cura, hagin d’estar literalment “aparcats” en institucions com les guarderies, que tenen 

horaris de 8 a 20 h. Malgrat que quan fa falta, és un recurs que les pròpies mares utilitzen, no 

els agrada gens aquesta situació, ja que creuen que és massa temps per a que un nen/a estigui 

a la guarderia, i sobretot, comporta que estiguin molt poc temps amb els seus pares i mares. 

 

“_Després trobo molt horari comercial, fins a les vuit del vespre. (...) És un tema que a 

nosaltres ens toca de prop perquè ho vivim cada dia, o sigui, nosaltres tenim nens que es 

passen dotze hores a la guarderia. Què vol dir? Que estan tretze hores fores de casa, i 

trobo que són moltes hores... 

_Més les que dormen 

_Clar!, és que si venen a les vuit, mengen i ja estan a la porta de la guarderia, i a les vuit 

marxen, aquests nens s’han llevat a les set com a mínim. Què estan amb els seus pares?” 

 

“És que jo no vull que el meu fill estigui fins a les set i mitja en una guarderia.” 

 

No sembla ser, d’altra banda, que sigui quelcom que no agradi només a les mares. Pel que ens 

diuen moltes de les mares treballadores participants en l’estudi, els seus fills/es tampoc s’hi 

troben a gust, i reclamen força el temps d’una mare que veuen poc. Cal tenir en compte que 

aquestes situacions suposen un tràngol continu per aquestes mares, i de vegades el to de  

dramatisme que poden adquirir alguns contextos es fa quelcom punyent i difícil de suportar 

per a moltes d’elles. 

 

“A cierta edad [els fills/es] te necesitan para todo.” 

 

“Nada más que te lo piden, el pequeño sobretodo: ‘mami, no vayas a trabajar hoy, diles 

que estás enferma y te quedas conmigo y me llevas al parque’. Pero claro, tiene siete 

años, entonces, claro, y los otros pues lo mismo, que necesitarían más tiempo para que me 

expliquen cosas, para estar conmigo...” 

 

“La mía se engancha al cuello: ‘mama no te vayas, mama no te vayas’. O ‘quiero hablar 

contigo’ y venga a darte besos y abrazos, y se engancha alguna vez, y se queda llorando. 

Y ahora que está de vacaciones, que la llevo a la ludoescola, cada día va llorando y: 

‘mama por favor y mama quédate conmigo, déjame ir contigo al trabajo’...” 
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“Me ha costado muchos lloros (…) Y tienes que hacerlo, ella [la filla gran] me pregunta: 

‘mami, ¿por qué?’ y yo le digo: ‘porque hay que trabajar, hay que ganar dinero y hay que 

comer’. Y ellos lo van entendiendo, pero llega un momento que no.” 

 

Les interferències, però, de certes jornades de treball en les vides quotidianes de moltes mares 

treballadores, queda patent quan es donen situacions específiques que requereixen de la seva 

atenció, i es visibilitza la disjuntiva entre les obligacions laborals i les obligacions familiars 

assumides.  

 

“Que has de marcar la teva vida i el teu dia entorn als horaris. A veure, jo per exemple 

tinc una bona feina i si algú està malalt doncs puc trucar, però clar, ja et condiciona. Si tu 

tens el nen malalt, però tu saps que a la teva feina depenen de tu, també... Jo trobo que 

això, això és lo que més, lo que menys m’agrada de treballar, que no puc estar al 100% si 

un dia el meu fill està malalt.” 

 

Però no és només això, sinó que determinats horaris fan que siguin dones que no deixen de 

treballar, en un o altre àmbit, en tot el dia. En les dones que tenen horaris laborals extensos i 

poc adequats a la conciliació de la vida laboral i familiar, la sensació d’estar-se perdent 

moments històrics (de creixença dels fills/es, d’estar amb la parella) que ja no tornaran i que 

no podran gaudir, és una sensació molt forta i desperta una angoixant nostàlgia d’una vida no 

viscuda, on es posa de relleu la frapant dissonància entre els seus desitjos i expectatives, i la 

seva realitat, tot sovint feta de renúncies punyents. Aquesta sensació l’expressa d’una manera 

especialment diàfana la següent intervinent: 

 

“Llevamos un tipo de vida muy enganchada. Nada más vemos de casa a trabajo, trabajo 

casa. No hay una especie de salida. No hay salida. Es que vayas donde vayas, y como tú 

lo quieras hacer, es siempre lo mismo, tengas al niño con tras años, con dos, con meses, 

con diez años. Es una vida que no hay salida. Y se te pasan los años y los meses y dices 

‘Jolines, y al final de este tiempo qué he hecho. No tengo esto, no tengo aquello. No he 

visto. No he vivido’. Porque es que no se vive. Ni con los niños prácticamente, ni con la 

familia.” 

 

Els casos de famílies monomarentals, ja siguin de mares solteres o de mares separades que 

mantenen la custòdia dels fills/es, ens porta al límit de la complexitat del paradigma. Si no hi 

ha una xarxa familiar al darrere, cosa que a Andorra sol ser habitual, la situació pot arribar a 
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fer-se insostenible, i condiciona poderosament les seves possibilitats laborals. De vegades, les 

empreses accepten reajustar els seus horaris, en vista de la problemàtica, però això no sempre 

es dóna. I fins i tot quan es dóna, no és cap situació agradable. 

 

“Jo abans podia fer un horari, demanar horari de nit perquè si cal lo que sigui o hi ha algo, 

pues jo hi anava, no tenia cap problema. I a partir de que m’he quedat sola no puc, no 

puc. Vaig tindre que fer una carta explicant el meu problema, m’ho van acceptar, de fer 

de 9 a 5. Però bueno, a veure, clar que m’ha afectat, a mi m’ha afectat molt.” 

(mare treballadora de família monomarental; separada; un fill) 

 

En altres ocasions, han de cercar altres feines més adients, o bé continuar en la que tenen, 

quan els seus fills/es tenen una edat en què, ni que sigui prematurament, poden començar a 

funcionar autònomament fins un cert punt. Però aquesta darrera solució, tot i que a cops ve 

forçada per la situació (ja que el quedar-se una mare sola no és el moment més idoni per 

deixar una feina i començar a buscar-ne una altra), té uns ingents costos emocionals, com ens 

reflecteix aquesta participant:    

 

“Tengo la niña sola en casa. (...) Te encuentras que el sábado, acabas a las nueve de la 

noche, llegas a casa a las diez. Te afecta en este sentido, de que no estás al 100%. Estás 

preocupada porque la niña me llama al trabajo: ‘mama, tengo esto, no puedo con el 

microondas’... Estás en el trabajo pero estás también en casa, pendiente de que no le pase 

nada, de que está sola, pobre.” 

(mare treballadora amb llar monomarental sense xarxa familiar a Andorra; separada; 

una  filla) 

 

A nivell laboral, a més, aquestes mares soles queden ja molt condicionades de cara a les 

eventuals promocions internes que hi pugui haver. És el que ens expliquen algunes de les 

dones que s’han trobat en la situació descrita, i que protagonitzen els següents fragments: 

 

“Fan cursets de moltes coses, i no puc anar en aquest horari perquè estan los crios. I sí, sí 

que ha afectat [a la promoció laboral].” 

(mare treballadora amb llar monomarental; separada; dos fills/es)  
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“Me ha afectado profesionalmente hablando porque tenía una proyección muy buena y 

esto me ha vetado mucho. (...) Tenía muchos proyectos, muy buenos, para viajar, hacer 

más cosas de negocios... Y no las he podido hacer.” 

(mare treballadora amb llar monomarental; separada; un fill) 

 

Comença, doncs, a dibuixar-se el xoc entre els dos temps heterònoms. Les dones que han 

assumit una doble centralitat, en les esferes laboral i domèstica, veuen com l’arribada dels 

fills/es trastoca definitivament qualsevol intent d’ensamblatge satisfactori d’ambdós temps, 

sempre que la jornada laboral es desacompassi amb els temps dels infants. Això passa, en 

particular, quan aquestes dones han de treballar en cap de setmana, o tenen horaris d’inici de 

la jornada molt matiners, i molt tardans pel que fa al seu acabament. La frontera entre allò que 

és tolerable i allò que comença a ser inadmissible es posa en les 8 h. com a horari d’entrada, i 

en les 18 h. com a horari de sortida de la feina. Quan les jornades s’estenen més enllà 

d’aquests límits temporals, comencen les friccions, tal com hem vist.  

 

La variable clau, però, és la tinença i criança dels fills/es, pel que té d’intensificació de les 

càrregues familiars, i el temps de dedicació que requereix. Val a dir, a més, que la majoria de 

les mares treballadores no veuen aquesta dedicació als fills/es com quelcom que cal fer per 

obligació (encara que així sigui), sinó que ho internalitzen com un temps de gaudi del fill/a, i 

com una manera de sentir-se realitzada com a mare i com a dona. És per això que són tasques 

difícilment delegables, i tot i que Andorra té institucions amb horaris adaptats a algunes (no 

totes) d’aquestes situacions, aquesta circumstància no resol el problema en l’ínterin emocional 

i existencial d’aquestes dones, perquè al capdavall ho senten com un temps perdut, més que 

no com un temps derivat.  
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5) CONCILIAR ELS TEMPS: PROBLEMÀTICA, RECURSOS I 
ESTRATÈGIES 
 

 

5.1) La conciliació de la vida laboral i familiar a les empreses 
 

L’abordatge que es fa de la qüestió de la conciliació de la vida laboral i familiar en les 

empreses que radiquen a Andorra, participa i deriva en certa manera de la peculiaritat 

andorrana pel que fa al sistema de relacions laborals del Principat, que es realitza sota 

principis eminentment contractualistes i basats en l’autonomia de les parts, i que no disposa 

d’una negociació centralitzada amb organismes sindicals de representació dels treballadors/es. 

Tot plegat, fa que els fonaments jurídics darrers de les situacions suscitades es trobin en les 

disposicions generals de la llei andorrana, i en les disposicions específiques de la contractació 

establerta. Pel que fa a la pragmàtica dels casos, aquesta se sol dirimir per la negociació 

individual de les treballadores amb els seus caps directes, amb els departaments de Recursos 

Humans, o bé amb la direcció de l’empresa. 

 

De les dones participants en la recerca, i llevat d’alguns casos de dones que treballen a 

l’Administració, cap ni una de la resta coneixia si hi ha cap mena de normativa a les seves 

empreses que els habiliti per implementar mesures de conciliació que modifiquin els seus 

horaris. La pràctica que s’estila en la majoria dels casos consisteix en, quan sorgeix el 

problema, parlar-lo directament amb el o la cap immediats. Que la situació es resolgui de 

forma satisfactòria o no depèn, en conseqüència, del que decideixin aquests caps, tot i que de 

vegades i en determinades empreses també es pot recórrer a instàncies superiors. 

 

“Allà és lo que diu ella, allà hi ha una dona, no?, que el porta, el restaurant, i és lo que diu 

ella.” 

 

La resultant d’aquestes pràctiques és força dispar. D’una banda, hi ha casos en què els o les 

caps es fan càrrec de la situació, i fan concessions a les treballadores, deixant-les una certa 

flexibilitat a l’hora d’entrar i sortir a la feina, permetent que s’absentin si un dia el seu fill/a 

emmalalteix, o deslliurant-les de fer segons quins torns. Pel que sembla, els i les caps 

flexibles són més freqüents a les petites empreses (més que no a les mitjanes o grans), i on 

regna un bon ambient de treball, així com a l’Administració. Aquestes bones pràctiques, quant 
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a la conciliació dels temps, fan que les treballadores que hi han pogut accedir se sentin més 

motivades, i sigui aquest un motiu de fidelització amb l’empresa i també amb les necessitats 

de la mateixa, arribat el moment. En particular, el que més s’agraeix és que la concessió es 

faci des de la cordialitat, la comprensió i l’empatia, i no a la força o a contracor.    

 

“Jo a la feina sempre que he tingut que portar el nen al metge o he tingut que demanar 

algun dia per al nen sempre me l’han donat. Mai he tingut cap problema. Després en una 

ocasió, bueno, volien canviar-me l’horari, de fer una setmana de set a tres i l’altre 

setmana de dos a deu de la nit, i jo li vaig dir que no. Perquè no, perquè era molt tard. 

Arribava a les onze a casa i no veia al nen, i res, i em van respectar. Faig el mateix horari 

que sempre, o sigui que no he tingut cap problema.” 

(mare treballadora de petita empresa) 

 

“És que jo crec que hi ha una diferència entre petites empreses. En grans empreses és un 

caos. A les petites empreses, si a més hi ha bona relació, perquè no ens podem queixar, la 

veritat, pues no hi ha cap inconvenient, jo li puc deixar el meu dia de festa o al revés. O 

canviar un cap de setmana.” 

(mare treballadora de petita empresa) 

 

“Jo penso que l’administració son més tolerants. Jo crec en els llocs més petits és un 

altre... Si és més gran, i hi ha més gent, doncs potser es pot repartir d’un altre manera.” 

(mare treballadora de l’Administració) 

 

“Vaig haver de demanar vuit dies (…) I jo en aquest cas no vaig tenir cap problema. I li 

vaig dir: ‘Escolta, si és un cas així i m’ho desconteu, pues m’és igual’. Però en cap 

moment vaig tenir males cares. Jo penso que aixó és d’agraïr…” 

(mare treballadora de petita empresa) 

 

Malauradament, però, no sempre predominen aquests casos. De vegades, hi ha caps molt 

insensibles davant la problemàtica, i que es mostren inflexibles amb les condicions laborals. 

Sobretot, si pertanyen a una empresa mitjana o gran, són caps intermedis i l’empresa no té 

fixada una política laboral clara envers aquestes situacions, tot queda en mans de la decisió 

que prengui el o la cap intermig, que al seu torn depèn gairebé per complet de la seva 

discrecionalitat la majoria dels cops. En uns casos, no s’accepta la petició; en d’altres, però, 

tot i que es fan concessions, hi ha pressions informals per tal que no es reincideixi, com males 



 59

cares o comentaris fets a tercers amb tota la intenció. Les negatives o les renuències a acceptar 

una flexibilització de les condicions de jornada es donen sobretot en aquells sectors que tenen 

servituds especials derivades del seu horari d’obertura al públic, com pot ser el cas de la 

restauració, l’hostaleria o el comerç. 

 

“La meva jefa, per exemple, un dia em va donar dilluns i dimarts festa, no? I jo li vaig 

dir: ‘mira, dilluns i dimarts la meva mare té festa i ella cuidarà el meu nen. En canvi, si 

me’l canvies pel dimecres, que és l’únic dia que  em quedo colgada...’. I diu: ‘busca’t una 

guarderia, eh! nena, que ja va essent hora!’. I li dic: ‘mira, el nen no necessita cap 

guarderia perquè té la seva família que té festa entre setmana’. I és que no ho necessita, 

per portar-lo un dia a la guarderia jo no pago una plaça, i li vaig comentar així. O sigui 

que sensible? Aquesta sensibilitat, la meva jefa cap!.” 

(mare treballadora d’una multinacional de la restauració) 

 

“Yo había tenido un encargado (…) y siempre criticaba a la gente que tenía hijos, que 

trabajaba con nosotros, porque si falta por esto, por lo otro…” 

(mare ex-treballadora d’una mitjana empresa del comerç) 

 

“Li vaig demanar tornar a l’horari de dotze a vuit, també per estar a les nits, i em va dir 

que no, que no podia tenir horari fix, i de moment sempre he tingut de cinc a una i de sis a 

dos.” 

(mare treballadora d’una multinacional de la restauració) 

 

“Conec noies que estàn en aquesta situació i treballen en comerços, i ho passen molt 

malement a les botigues. I males cares...” 

 

Quan les mesures no són puntuals, i es demana una reducció de jornada, també s’està a 

expenses de les decisions que prengui l’empresa. Només en el cas de l’Administració, és té 

consciència d’una regulació específica a la qual acudir. Fora del cas de l’Administració, el 

cert és que en les empreses privades es dóna rarament, tot i que hi ha exemples favorables. 

 

“Jo ho estic fent, jo sí. O sigui, faig festa el cap de setmana i llavors tinc dos tardes 

lliures. (...) És una excepció, perquè és una farmàcia que és de cara al públic, i 

normalment això no t’ho donen...” 

(mare treballadora d’una empresa de comerç) 
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“Jo vaig demanar aquesta jornada precisament per  poder estar amb els meus fills a partir 

de les cinc, i no em van ficar cap impediment. I el dia que es posen malalts o em truquen, 

jo què sé, del col·legi, dic: ‘mira, que tinc que marxar’, i els dies que em facin falta, doncs 

els dies que em facin falta.”  

(mare treballadora de l’Administració)  

 

En la majoria dels casos, però, les mares treballadores que ho han provat, han vist com se’ls 

denegava la petició. De vegades, la denegació es produeix tot i donar-se situacions límit, i 

explicitar la mare treballadora que no pot assumir altres condicions i que hauria de deixar la 

feina si no se li concedís. 

 

“Jo ho vaig demanar [la mitja jornada] fa molts anys i em van dir que no.” 

 

“Jo li vaig demanar, quan em volien canviar l’horari, i van dir que no. I vaig tindre que 

dir que sinó plegava, perquè no em convenia. I la seva resposta va ser que el nen no era 

seu i no era el seu problema.” 

 

Per bé que l’Administració sembla tenir més cintura enfront d’aquestes situacions, les 

concessions que fa són limitades. De vegades, són tan limitades que només resolen 

temporalment les friccions, i per tant constitueix un suport sotmés a una data de caducitat, i 

que no pot anar més enllà. 

 

“Jo, aquest any he sol·licitat la jornada reduïda de set hores, però curiosament i tot i 

treballant a l’administració, que sembla que hagis de tindre més facilitats, només 

m’autoritzen un any, i descomptant-ho del salari, m’entens? I jo aquest problema el tinc 

aquest any, l’any que ve, i fins que el nen tingui una certa edat per anar a escola sol. (...) 

He d’estar contractant gent per a que me’l vagin a buscar, quan a fi i al cap, ho poses en 

una balança, i econòmicament et surt més rentable deixar de treballar-les, aquestes hores, 

que pagar a una persona.” 

(mare treballadora de l’Administració) 

 

Per a situacions ocasionals, en canvi, en línies generals hi ha una major flexibilitat, i fins i tot 

sovint s’institueix un cert marge de maniobrabilitat en l’empresa quan es produeixen els 

supòsits causals. Es dedueix que, ja sigui o no objecte d’una reglamentació interna, al 

capdavall bona part de les empreses tenen la pràctica habitual de permetre l’absència laboral 
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de la mare treballadora quan té els fills/es o d’altres familiars propers malalts/es, i fins i tot hi 

ha casos en què tenen previst un sistema de substitucions a tal efecte. Sembla, també, que la 

casuística troba una major comprensió, dins la pròpia empresa i en els mateixos caps. 

 

“Yo de momento no puedo decir nada, porque lo llevamos bien con mi familia. Cojo al 

niño, vienen, si tengo que salir voy, vengo, o sea, tengo la libertad que quiera tener.” 

 

“Si la niña se pone mala, voy buscar a la niña y no pasa nada. Llaman a otra persona para 

cubrir mi ausencia.” 

 

“Sí, jo també normalment no he tingut problema. Quan el nen ha estat malalt... Sí, jo no 

sé si hi ha una normativa a l’empresa, però normalment jo no he tingut mai cap problema. 

No han sigut moltes les vegades que ho he demanat, però mai m’han posat problemes.” 

 

“Quan la tenim malalta [a la nena] o algo així, els hi diem ‘Mira, hauria de sortir perquè 

tinc que anar a recollir la meva família’, mai ens han possat pegues, mai. Mai ens han 

possat mala cara, mai.” 

 

Cosa que, d’altra banda, no obsta a que tampoc siguin infreqüents els casos en què aquesta 

comprensió i empatia per les mares treballadores és completament absent. Com abans, les 

principals crítiques se les emporten les empreses mitjanes, i les dels sectors de la restauració i 

l’hostaleria, i el comerç. En empreses així sovintegen arbitrarietats dels caps intermedis, 

sancions informals en cas d’absència de la feina (tot i venir justificades per càrregues 

familiars inexcusables), i fins i tot negatives directes, que en alguns casos no deixen més 

opció que la insubmissió, tot i el risc de sancions formals o d’acomiadament. Alguns dels 

casos que s’expliquen denoten una crueldat i una falta d’empatia realment sobtants per la seva 

insensibilitat, arribant de vegades a dictar ordres en determinats supòsits que comporten una 

flagrant contravenció i incompliment de la llei andorrana. No és d’estranyar que bona part 

d’aquestes mares treballadores hagin deixat les seves feines, i fins i tot hagin canviat 

d’empresa i de sector laboral. 

 

“Vaig treballar en hosteleria i treballaba 14 hores diaries, (…) i plegaba a la una del matí. 

Si deia que em tenia que marxar per qué tenia a la meva filla malalta, em posaven mala 

cara, i et tracten com si fossis el pitjor de la plantilla. Saps el que vull dir? Ja et fan sentir 

culpable de que has de deixar la feina perquè tens la filla malalta.” 
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(mare ex-treballadora del sector de restauració i hostaleria) 

 

“He trabajado también en hostelería y alguna vez sí me ha podido pasar que he tenido el 

niño enfermo, y pedir “oye por favor, que necesito mañana necesito este día, o canviarlo”, 

“Ay, es que tu compañero; pídeselo a tu compañero”... O sea, me han empezado a poner 

un poco de pega, sí.” 

(mare ex-treballadora del sector de la restauració i hostaleria) 

 

“Yo he tenido la situación de que, por ejemplo, mi hijo está malo, porque de hecho es un 

niño que se pone malo muy a menudo, y decirme “pues envíalo con tus padres, ya que allí 

está bien”. Contestaciones que te las tomas primero como que a broma, pero que son 

constantes. Y dices tú, bueno, para no enfadarme, es gente que llevas trabajando años con 

ellos, pero claro... siempre la misma contestación: “envíalo con tus padres; será que allí 

está bien; será que tiene alergia a Andorra”. Notas ese ambientillo, lo que decía ella, 

“igual se ha ido de juerga”, cosa que yo no he salido en mi vida en Andorra, pero yo 

tampoco tengo que darles explicaciones. Pero por unos, pagamos todos. Pero es lo que 

digo yo, es mi primer hijo, y a la hora de pedir se me han puesto “peros”.” 

(mare treballadora d’un centre comercial) 

 

“Cuando a mi padre lo operaron de vida o muerte, pedí irme y no me dejaron. Así que me 

marché, fui al hospital y no fui a trabajar en 2 días, que era lo que me pertenecía por ley 

en Andorra y cuando volví, le di el papel médico a la jefa.” 

(mare treballadora del comerç) 

 

Els inconvenients per a les mares treballadores no acaben aquí, però. De vegades, no són 

només els o les caps els que manifesten incomprensió per la seva situació; de vegades, això 

passa entre els mateixos companys/es, i fa que es ressentin les relacions horitzontals en el seu 

lloc de treball. D’altres vegades, hi ha petites normes en principi innòcues, però que en llurs 

modificacions fan la guitza a unes dones que necessiten tenir els seus temps sincronitzats al 

màxim. I finalment, també es perceben obstacles a la promoció interna, o fins i tot a l’hora de 

trobar feina, pels prejudicis que desperta una mare treballadora, en especial si s’endevina que 

per les circumstàncies que sigui les seves càrregues familiars són intenses o poden veure’s 

ampliades (és el que, segons perceben, els passa a les mares treballadores que han de tirar 

endavant una llar monomarental totes soles). 

 



 63

“A l’administració funciona molt l’enveja podrida, vull dir... si aquell d’allà al davant 

resulta que plega a les cinc, i jo estic aquí plegant a les cinc i quart, tinc una enveja 

horrorosa i no pararé fins que tu no plegaràs a les cinc i quart. És així d’asquerós i patètic. 

Però els que estem a l’edifici administratiu tenim un reglament de funcionament de 

l’administració, dels permisos administratius i dels horaris, que són inflexibles (...) Si et 

diuen que has de recuperar un quart d’hora, l’has de recuperar.” 

(mare treballadora de l’Administració) 

 

“No se’n donen compte que amb aquestes obligacions, amb això mateix del quart d’hora, 

que és una tonteria, em fan fer cada dia vuit hores i quart, vale?, fa anar malament a la 

majoria de mares.” 

(mare treballadora de l’Administració) 

 

“També es dona el cas de que si saben que tens un fill o ets mare soltera ja no t’agafen 

per si de cas.” 

 

La conclusió a què s’arriba, després de la recerca efectuada, és que a nivell empresarial les 

situacions són força dispars, i depenen d’una banda de les servituds de ritmes i horaris 

instituïts en determinades ocupacions, i de l’altra de la discrecionalitat dels caps directes. Es 

troba a faltar, en aquest sentit, un major coneixement (tant per part de les treballadores com 

per part de les empreses) dels supòsits regulats per llei en què s’atorguen drets a les absències. 

I també es troba a faltar, per damunt de tot, la institucionalització i reglamentació de mesures 

de conciliació específiques, en el si de les polítiques d’empresa, sobretot en empreses 

mitjanes i grans, o en multinacionals establertes en territori andorrà.  

 

 

5.2) Suport i recursos institucionals a la conciliació a Andorra 
 

a) Percepció i coneixement dels recursos institucionals per la conciliació i les famílies 

 

No hi ha una percepció que la major part de les mares treballadores d’Andorra té dels recursos 

institucionals que poden emprar per a conciliar els seus temps de treball i de cura dels fills/es. 

És més, en molts casos es critica el buit que es percep en aquest camp per part dels Comuns o 

del Govern. El suport més esmentat, en la majoria dels casos, és el de les guarderies, 

ludoescoles i similars, amb uns horaris particularment adequats 
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“És que hem de pensar a veure en la realitat del país. És un lloc molt petit. De totes 

maneres, aquí, les guarderies tenen un super-horari, estan obertes de vuit a vuit...” 

 

“Nosotros, gracias a Dios, con esto que nos han abierto la ludoescola, la verdad es que 

nos han hecho un favor grandísimo. Yo jamás dejaré de estar agradecida a una cosa que 

nos han abierto, que lo abren de ocho a ocho de la noche…” 

 

“_Els horaris de la guarderia estan bé perquè obren a les vuit en punt.” 

 

Quan en alguna parròquia, les guarderies obren una mica més tard, comporten un desajust 

important a moltes famílies. És el que passa a Encamp, on segons se’ns diu la guarderia obre 

a les 8:30 h., sense tenir en compte que el llindar clau per a moltes dones són les 8 h., ja que 

és l’hora en què moltes d’elles comencen a treballar, o inicien el desplaçament a la feina. La 

solució alternativa de l’existència d’un mitjà de transport que passa a recollir els infants 

esdevé una mesura pal·liativa (encara que no és de franc), per bé que no es considera idònia, 

en absolut. 

 

“_A Encamp obre la guarderia a les vuit i mitja, com a molt aviat. (...) Vol dir que has de 

començar amb algú. Clar, imagina’t tens el trajecte de baixada, és un pal, les vuit i mitja 

no ajuda gens, i com Canillo i Andorra obren a les vuit o una mica abans...  

_Si fos abans aniria millor.” 

 

“Tot i que aquestes empreses, aquí mateix a Encamp, van a buscar els nens a la parada del 

autobús o al cole, i te’ls porten a les activitats extraescolars. Vull dir, sí que hi ha ajuda, 

però clar... és un desconegut. 

_I pagant bastant. 

_Clar.” 

 

Hi ha una crítica que no és local, sinó generalitzada, i que és l’escassetat que es percep a 

Andorra d’espais lúdics o d’entreteniment per a infants. Aquesta mancança fa que moltes 

mares treballadores triïn els centres comercials on van a comprar en funció de si tenen 

atraccions o espais per a nens/es, però això tampoc no és fàcil, ja que no hi ha tants centres 

comercials que disposin d’aquests espais. Sens dubte, i tenint en compte l’opinió d’aquestes 
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mares treballadores, destinar un espai a aquestes activitats seria, per part dels centres, una 

bona estratègia d’atracció de clientela entre aquest col·lectiu.  

 

“_És veritat, això és lo que jo anava a dir. No hi ha res per tindre els nens. 

_És que no hi ha atraccions.” 

 

“¿Por qué no hay centros comerciales que tengan cosas para los niños, que los distraigan? 

Más cosas para los niños.” 

 

En relació a les prestacions socials que preveu el Govern andorrà, hi ha un desconeixement 

important, també, tant de les mesures concretes com dels procediment que cal fer per tal de 

demanar-les, i a les instàncies a què cal adreçar-se. En qualsevol cas, les mares treballadores 

que sí en tenen coneixença, a l’igual que les altres, jutgen aquestes mesures com a escasses i 

molt insuficients per les necessitats que han de cobrir. 

 

Els criteris d’atorgació són molt criticats. No s’entèn el perquè no permeten acumular ajuts, i 

es considera que els llindars per poder accedir a les beques i demés ajudes econòmiques són 

massa baixos i no estan adequats a la realitat social andorrana, de manera que deixen fora dels 

supòsits a mares treballadores que, tot i tenir certs ingressos, no per això deixen d’estar 

necessitades d’aquests ajuts. Sobretot, és el cas de les famílies monomarentals. 

 

“Pots elegir entre transport escolar, beques, llibres o lo que tu vulguis. (...) No pots 

acumular. Només t’en donen un. I eligeixes la més  cara. La més cara és el menjador 

escolar.” 

 

“Els primers anys del nen sí que em va donar la beca de menjador, però ara em trobo que 

contant lo que guanya la meva mare i el que guanyo jo, ens pasem d’un llindar de tres mil 

euros i llavors ja no em donen la beca pel menjador. I jo cobro bastant poc i la meva mare 

treballa en una botiga de roba. Vull dir, fa moltes hores. I per aixó té un sou una mica més 

alt, però tenim sous cutres, cutres.” 

 

De la mateixa manera, es critica el funcionament del sistema sanitari, que demana un 

pagament avançat del servei, per després retornar-lo en els casos que estigui justificat. Però 

per mares treballadores amb sous no gaire alts, que fan equilibris per arribar a final de mes, i 
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que acostumen a viure al dia, haver d’avançar algunes d’aquestes despeses es pot convertir en 

una fita inassumible. 

 

“Ara mateix tinc el meu fill, que li tinc que ficar ferros [per problemes dentals], són 195 

euros cada mes, i m’ho retornen al cap de vuit mesos. I ara no tinc el fill, tinc la filla i el 

fill!” 

 

També es critica que, atesa la gran dependència que les mares treballadores d’Andorra tenen 

de les guarderies, aquestes són molt cares i no estan subjectes a ajudes suficients. Algunes 

mares troben a faltar una xarxa de guarderies públiques amb preus assequibles, com diuen que 

existeixen a altres països propers. 

 

“Les guarderies a Portugal es paguen a 2 euros. Fa poc que vaig estar allà, abans de tornar 

a Andorra, i jo vaig buscar una guarderia i es pagaba 25 euros, i era només per menjador. 

(...) Però dintre de tot et pots pagar la guarderia. Però aquí cobres 900 euros y pagues 200 

i pico. No pots.” 

 

No hi ha, tampoc, un coneixement clar ni estès dels ajuts a l’habitatge que el Govern 

d’Andorra dóna per a joves, i en particular per a dones soles amb fills/es. Ni tan sols les 

mateixes mares que han de fer front a una situació de monomarentalitat tenen aquesta 

informació, tret d’unes poques. D’altra banda, quan disposen de la informació, habitualment 

és perquè els ho han dit a entitats privades d’assistència social. En alguns casos, en instar 

aquestes ajudes s’han trobat que els criteris per donar-les es basen en llindars massa baixos, i 

això fa que no tothom en pugui assolir, malgrat viure situacions de precarietat. Es critica molt 

el que perceben com una orientació social de les institucions comparativament molt menor 

envers els governs d’altres països veïns. 

 

“Yo solicité una ayuda y según estadísticas del gobierno en una casa, tres personas, ya te 

hablo de hace tres o cuatro años, según las características del gobierno, en una casa tres 

personas, era en pesetas, tenías que vivir al mes con 60.000 pts. Entonces a mí ya me 

sobraba. Entonces como me sobraba pues no me dieron la ayuda.” 

 

“A França i a Espanya, aixó està vist, les mares monoparentals són les primeres que reben 

ajudes per pagar el  lloguer. Aixó aquí és impensable.” 
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Com es va veient, el principal problema per a moltes mares treballadores és bàsicament 

econòmic, circumstància que es veu agreujada en els casos de famílies monomarentals. Pel 

que fa al recurs a l’assistència social, es denuncien molts obstacles que caldria remoure per tal 

de que pugui ser operativa i compleixi amb el servei pel qual es va crear. Als problemes 

d’informació que fan que moltes persones no sàpiguen ni tan sols arribar a aquesta instància, 

s’hi afegeix una percepció generalitzada d’una certa gasiveria i inflexibilitat en l’aplicació, un 

cop més, d’uns requisits massa baixos, que deixen fora moltes famílies necessitades. En 

aquest sentit, la percepció que es té és que entitats privades de beneficiència, com Càrites i 

d’altres, tenen un funcionament més efectiu, i són més sensibles a les situacions que els 

arriben. Tot això és el que es reflecteix amb molta claredat en els següents fragments: 

 

“He anat a l’assistenta social de la Massana i resulta que, a part de tenir que explicar tota 

la meva vida: ‘per qué sí, per qué no, perquè estava separada’, al final de tot em diuen: 

‘Saps què passa? Que primer has de demanar ajuda a la teva família...’ M’ha fet donar el 

nom del meu germà, si té un pis de la seva propietat, si té un cotxe. […] Lo que em va dir 

és que: ‘primer, t’han d’ajudar els teus dos germans i la teva mare. I si ells no et poden 

ajudar, aleshores contactan’s.’ Però jo puc ésser filla d’algú que té molts diners a Andorra 

i no tenir relació amb aquesta persona. I clar, per això està l’assistenta social. Jo, si vaig a 

l’assistenta social no és per treure-li diners perquè jo pugui tenir una bona vida. No. Ès 

perqué realment ho necessito.” 

 

“Jo treballava de dilluns a divendres en una empresa de construcció, i de dissabte a 

diumenge anava de les 8 del matí a les 2 de la tarda a fer la neteja, per poder estalviar per 

poder comprar-li coses a la meva filla. Per que amb l’assistenta social, la veritat, es que 

no podem contar.  Res. Si vaig poder tenir una cuna i el cotxet o roba, es per qué tinc la 

sort de tenir una nebodeta amb 7 anys, i la meva cunyada ha guardat aquestes coses, coses 

de la nena petita. Però si hagués de comptar amb l’assistenta social per donar-me algo, 

tindria que marxar d’Andorra i buscar algo a España o a Portugal mateix…” 

 

“Conozco a una chica que realmente se ha quedado en la calle con un niño de 6 años. 

Ahora ella no tiene papeles, no tiene nada. Durmiendo con el niño para arriba y para 

abajo. Durmiendo en pensiones. Es de fuera. No sabe dónde tiene que ir, a recurrir. (...) 

Está incomunicada total. Hace un mes que está aquí. Creo que tampoco es plan. (…) No 

entiendo por qué no se pueden ayudar a madres necesitadas con niños, como estos casos 

que estamos escuchando.” 
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“Yo vine con una mano delante y otra detrás. Con el primer sueldo que cobramos, pues 

intentamos alquilar un piso, y sí lo hicimos, pero con dar todo el depósito pues nos 

quedábamos sin comer y sin nada. Entonces vine a Cáritas, me ayudaron, nos amueblaron 

el piso y nos fueron ayudando. El año pasado  ya levanté cabeza y vine y les dije que no 

necesitaba nada más. Cada mes me daban un vale de 30 € de alimentación.” 

 

“He hablado con la asistente social de Canillo, que lleva a mis padres, pero me dice que 

no llevo 5 años en Andorra y que no me pertenece. La única ayuda que he recibido yo en 

Andorra, es la beca escolar [de dues de les tres filles, perquè la tercera no va entrar, 

perquè encara era a la guarderia].” 

 

Altres aspectes que també es critiquen, fan referència a particularitat del sistema de seguretat 

social andorrà, en especial en el tractament remuneratori que fa de les baixes laborals per lesió 

o malaltia, amb independència de la situació familiar i de les càrregues assumides per les 

mares treballadores. Les peculiaritats d’aquest sistema fa que moltes d’elles hagin de fer-se 

una assegurança, o bé -si mai es troben amb una malaltia important o llarga, o si no han 

contractat l’assegurança- fins i tot haver de demanar un crèdit al banc per tal de fer front a les 

despeses corrents. 

 

“Aquí a Andorra hi ha una cosa, perdó, que trobo molt injusta, que és per exemple el 

tema de la seguretat social. Que si et dones de baixa, que si et quedes de baixa per 

exemple per una malaltia, pues cobres la meïtat. Però el lloguer, i la guarderia, i el 

col.legi, i la roba no te costa la meïtat. I jo és que aquest és el problema que ens trobem 

les noies que estem soles. (...) Lo que més pateixo jo és que no em posi malalta.” 

 

“_Quan estem de baixa, no treballem, no cobrem tot el sou, i que anem al banc a demanar 

un crèdit. 

_Que si estàs sola tampoc et donen massa!” 

 

Val a dir que a Andorra, en el cas de les persones assalariades, els 3 primers dies d’atur de 

treball per situació de malaltia no es paguen (excepte en cas d’accident de treball). Durant els 

27 dies següents (a partir del quart dia) es cobra el 50% del sou, i a partir d’aquests dies es 

cobren les dues terceres parts durant els dies següents. En aquest aspecte, hem de comentar 

que existeixen entitats asseguradores que ofereixen la possibilitat de complementar el 100% 

de la despesa sanitària, així com els ingressos disponibles en situació de baixa laboral. Però 



 69

lògicament, fer ús d’aquest recurs comporta el pagament d’una quota mensual, i per tant, 

esdevé una despesa més per a la unitat familiar. 

 

b) Regulació i realitat del suport institucional directe o indirecte a les famílies a Andorra 

 

En relació als ajuts a l’habitatge, el Govern d’Andorra va aprovar el dia 30 de març del 2005 

el Decret d’aprovació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer42, que pretén 

desenvolupar polítiques adequades a les característiques del Principat per contrarestar la 

tendència expansiva dels preus dels habitatges i millorar les condicions d’accés i manteniment 

de l’habitatge principal. El Govern acorda una especial atenció als joves, les persones grans, 

les famílies monoparentals i les persones amb discapacitat. D’aquesta manera el Reglament 

en el seu article 3 crea els ajuts de tipus econòmic a l’habitatge de lloguer, que poden ser: en 

forma de crèdits i en forma de subvencions i que estan adreçats a persones o famílies que 

visquin o optin per viure en un habitatge de lloguer al Principat. 

 

Els tipus d’ajuts són els següents: a) ajuts a l’eliminació d’obstacles a l’emancipació, adreçats 

a joves de 18 a 30 anys que compleixen els requisits prevists pel reglament i que es concreten 

en els crèdits a l’emancipació i les subvencions periòdiques a l’habitatge de lloguer; i b) ajuts 

a l’habitatge de lloguer, adreçats a les unitats familiar que compleixin els requisits prevists 

pel reglament i que es concreten en una subvenció periòdica a l’habitatge de lloguer.  

 

Cal destacar que el Reglament, en el seu article 4, preveu que aquestes ajudes siguin 

compatibles i acumulables amb els ajuts de tipus de subvenció previstos per l’Administració 

local, sempre i quan la suma dels mateixos no superi el 35% de l’import total mensual de 

lloguer, així com amb els ajuts a l’estudi i les prestacions d’assistència social atorgades pels 

ministeris corresponents.   

 

Els crèdits a l’emancipació són préstecs personals que no generen interessos d’un màxim de 

3.000 € per persona en cas de que aquesta s’emancipi sola i de 2.100 € per persona en cas de 

fer-ho amb altres persones. En aquest cas els requisits d’accés a aquest ajut previstos al 

Reglament van ser excessivament restrictius destacant una residència mínima de 5 anys pels 

estrangers i acreditar uns ingressos iguals o inferiors als barems econòmics marcats pel 

                                            
42 Vid. Decret del 30-3-2005 d’aprovació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer. BOPA núm. 30, del 
06/04/05, any XVII. 
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reglament. D’alta banda el Reglament també preveu la subvenció periòdica a l’habitatge de 

lloguer per als joves que es regeixen pel que estipula el Reglament per  a la resta de 

col·lectius excepte pels barems econòmics (són més elevats per aquests), el percentatge de 

col·laboració en el pagament mensual del lloguer (un 35% i fins un màxim de 175 €) i el 

requisit de residència mínima (5 anys) 

 

En relació als  ajuts a l’arrendament, desenvolupats en el capítol III, article 11 del Reglament, 

consisteixen en una subvenció periòdica a l’habitatge de lloguer destinat a col·laborar en el 

pagament de l’import mensual del lloguer d’aquelles unitats familiars que compleixen els 

requisits establerts pel reglament. Aquesta subvenció es concreta en una quantitat econòmica 

mensual fixa, segons el percentatge resultat de la diferent situació dels sol·licitants i que té 

una durada màxima de 12 mesos.  

 

En el cas dels ajuts a l’arrendament els requisits són encara més restrictius destacant la 

necessitat de demostrar en el cas dels estrangers una residència legal mínima de 7 anys i uns 

barems econòmics que en el cas d’una família monomarental composada per la mare i un fill 

o una filla no hauria d’excedir els 12.127,50 € anyals , podent arribar a finançar fins un 30% 

en l’import mensual de lloguer i un màxim de 150 €/mes (que vindria a significar la 

col·laboració en la despesa màxima d’un lloguer d’aproximadament 500 € mensuals, lloguer 

que no s’adequaria a la realitat dels preus del mercat andorrà).  

 

Un altre aspecte a destacar és que el Reglament parla d’ingressos per unitat familiar, però en 

la seva definició del que seria una unitat familiar l’equipara a una llar com a conjunt de 

persones que conviuen en un mateix domicili independentment de si existeix entre ells una 

relació de parentiu o no. En realitat, una llar pot estar composada per diferents nuclis 

familiars que poden estar relacionats  entre sí o no i que poden compartir habitatge tant per 

motius econòmics, per manca de suficiència d’ingressos com per accedir d’una manera 

autònoma a un habitatge. Així doncs, s’ha de destacar que aquest reglament no té en compte 

els ingressos de cada nucli familiar per separat i els motius pels quals es dóna la convivència i 

si aquesta situació es perllonga en una situació de suficiència econòmica de cada nucli 

familiar. Dóna per fet que en situació de convivència de varis nuclis familiars existeix una 

col·laboració que pot anar més enllà de la seva supervivència econòmica i no té en compte 

que aquesta col·laboració pot acabar allà on s’inicia: en el fet de compartir les despeses de 

lloguer. Amb l’entrada del nou executiu, el Ministeri de Joventut, Recerca i Habitatge  es va 
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replantejar la modificació dels requisits per poder reobrir l’oferta dels ajuts a un ventall més 

ampli de la població. Així doncs, el 26 d’octubre del mateix any s’aprova el Decret de 

modificació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer en el que es revisen els redactats 

del Reglament anterior, es millora la definició del concepte d’ingressos en la llar, es modifica 

l’article 16 i es revisen els barems econòmics d’ingressos màxims anuals.  

 

El canvi més substancial radica en l’ampliació dels barems econòmics de tal forma que en el 

cas d’una família monomarental composada per una mare i el seu fill o la seva filla podria 

arribar a cobrar fins un màxim de 21.600,50 € anyals per accedir-hi. No obstant aquest canvi, 

l’aportació màxima en concepte de col·laboració en el pagament de l’import mensual del 

lloguer, continua sent del 30% fins un màxim de 150 €. En aquest sentit, l’equiparació 

d’unitat familiar a llar familiar queda igual en la modificació del Reglament, amb les 

limitacions que hem vist que comporta. 

 

Amb posterioritat a l’aprovació del Reglament d’ajuts a l’habitatge, diferents Comuns com 

ara Canillo i La Massana han desenvolupat les seves pròpies iniciatives d’ajuts a  l’accés de 

l’habitatge, destacant l’especial consideració que han tingut les famílies monomarentals en 

relació als requisits d’accés a l’habitatge. 

 

Altres ajuts d’accés a l’habitatge són les prestacions d’assistència social adreçades a la 

família previstes en el Reglament de prestacions d’assistència social del 4 de desembre del 

1996. Aquest Reglament en el seu capítol II, article 5, apartat 5.2. preveu  els ajuts a la 

família concretats en el seus apartats a.: l’ajut per a la manutenció i en el b.: l’ajut en el 

pagament de l’habitatge i c.: l’ajut de retorn al país d’origen. 

 

L’ajut per col·laborar en el pagament de l’habitatge té com a objecte ajudar a les famílies que 

acreditin que per causes justificades i puntuals no poden fer front al pagament de l’habitatge, 

sempre que acordin un pla de treball amb el professional de l’atenció social en el qual es 

comprometin assumir aquest pagament amb posterioritat a la situació de mancança temporal. 

Es tracta d’una ajuda econòmica d’una quantia màxima d’uns 1082 € (180.000 de les pessetes 

antigues) i per un període màxim de 6 mesos, renovable per un període similar si la situació 

familiar no millora. Els requisits per poder rebre aquest ajut són més flexibles que els 

previstos pel Reglament d’ajuts a l’habitatge, ja que  estan adreçats a les persones andorranes 
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i persones residents amb residència legal i efectiva d’almenys  3 anys al país, havent de 

justificar quina és la situació de necessitat que porta al nucli familiar a demanar la prestació. 

 

En relació al règim de beques, la Llei d’ajuts a l’estudi, de 28 de juny del 2002, en el seu 

Capítol II, article 8 sobre els tipus de beques, punt 7, crea la beca íntegra43 per a 

ensenyaments no universitaris i que consisteix en una ajuda que acumularia els imports de les 

beques de material, de transport, menjador i esquí escolars que corresponguessin a la persona 

beneficiària. Estan adreçades als alumnes que siguin fills o filles de les famílies que presenten 

una situació socioeconòmica precària segons informe social del treballador social del 

Ministeri competent en atenció social. L’article 9 de la mateixa Llei, torna a fer menció de la 

beca íntegra per als alumnes de educació maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i 

formació professional i per als mateixos nivells dels diferents sistemes escolars que 

imparteixen classe a Andorra.  

 

Els requisits que ha de reunir els sol·licitants fan referència a la nacionalitat andorrana o 

residència legal en el país, real i efectiva en ambdós casos i complir uns barems 

socioeconòmics en relació a l’economia familiar. Entre aquests darrers criteris, que puntuen o 

que es tenen en compte,  l’any 2003 es va proposar que per a les famílies monomarentals 

s’augmentés un 25% l’ingrés màxim anual fixat per a que aquestes famílies puguin accedir a 

una beca (que en el cas d’una família monomarental composada per una mare amb un fill o 

una filla a càrrec seria aproximadament uns 15.630,43 €  anyals  per l’any 2005-2006).44 

 

D’altra banda, el Reglament de prestacions d’assistència social del 20 de novembre del 1996  

al que ja fèiem referència quan parlàvem de l’accés a l’habitatge, en el seu capítol II, article 5 

sobre el tipus de prestacions, en el punt 5.2 ajuts a la família, apartat a. crea l’ajut per a la 

manutenció i en el seu punt 5.3 ajuts a la infància i joventut, apartat a. crea ajuts al pagament 

de la guarderia i apartat b. Ajut al reforç a la socialització i la integració. 

 

                                            
43 Aquesta Llei també crea en el punt 10 del mateix article, la ‘beca salari’, consistent en un ajut econòmic que 
pot arribar a ser el salari mínim oficial anual. Està adreçada a aquells estudiants el sou dels quals sigui 
imprescindible per al manteniment familiar. La beca salari té com a objectiu prevenir la sortida del sistema 
educatiu  dels estudiants que amb un bon rendiment acadèmic han d’abandonar els seus estudis per col·laborar 
amb el manteniment econòmic del nucli familiar. 
44 Edicte del 20-04-2005 pel qual s’ha acordat l’obertura de la convocatòria per atorgar els ajuts a l’estudi pel 
curs 2005-2006. BOPA número 37, del 27/04/05, any XVII. En aquesta convocatòria es poden consultar els 
imports de les beques. 



 73

L’ajut per a la manutenció està creat per a col·laborar econòmicament amb aquelles famílies 

que tenen dificultats greus per viure i preveu una aportació econòmica de 180 € per persona, 

en el cas d’haver més d’un beneficiari 150 € fins un màxim de 600 €. En el cas de que siguin 

també beneficiaris de menjador escolar, guarderia o d’altra ajuda serien 120 € fins un màxim 

de 480 € amb una durada màxima d’1 any. 

 

Els ajuts al pagament de la guarderia pretenen millorar l’atenció als infants i facilitar la 

incorporació de la dona al món del treball, especialment per millorar la situació econòmica del 

nucli familiar. La quantitat màxima es marca en funció de les tarifes públiques i es pot 

renovar fins un màxim de 3 anys si la situació de mancança econòmica perdura. D’altra banda 

l’ajut per al reforç a la socialització i a la integració està adreçat a la col·laboració en el 

pagament d’activitats extraescolars, facilitant que els pares puguin treballar i millorant 

l’economia familiar. La quantitat màxima es marca en funció del que costin les activitats i la 

durada coincideix amb la durada de l’activitat.  

 

Els requisits d’accés són els mateixos que hem comentat en el cas de l’ajut per col·laborar en 

el pagament de l’habitatge. 

 

I finalment, quant a la xarxa de recursos d’atenció a la petita infància i als infants a Andorra, 

val a dir que és de caràcter mixt: pública i privada. El sistema de provisió de serveis socials, 

adreçat a la conciliació de la vida familiar i laboral de les treballadores i treballadors a 

Andorra, està sustentat per un model de política social  en el que el principi rector màxim és 

la subsidiarietat de l’Estat, considerant que correspon a la família el sosteniment dels fills i de 

les filles fins que aquests acabin la seva formació, atorgant a l’Estat la responsabilitat de 

suplir les mancances econòmiques que aquestes famílies puguin tenir. En aquest context, són 

les persones responsables de les famílies les que han d’assumir directament els costos que 

implica l’accés a serveis i recursos d’atenció als seus fills i filles mentre elles i ells estan 

treballant. 

 

No obstant l’existència d’una xarxa pública de serveis de dependència comunal principalment 

composada per guarderies ordinàries (adreçades a infants de 0 a 3 anys), guarderies 

extraescolars (adreçades a infants de 4 a 12 anys) i espais lúdics (adreçats a infants de 4 a 12 

anys) i en vacances els esports d’estiu (adreçats a infants de 3 a 16 anys), aquests recursos 

generalment no són d’accés gratuït per a les famílies i són subvencionats en el cas que la 
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família demostri una situació socioeconòmica precària. D’altra banda, trobem la xarxa privada 

de recursos d’atenció a la infància està composada per guarderies ordinàries, guarderies 

extraescolars, espais lúdics, ludoteques i les guardes a domicili. 

 

A Andorra hi ha un total de 20 guarderies: 18 ordinàries i 2 extraescolars, que l’any 2004 van 

atendre a un total de 997 infants, que suposaven aproximadament el 20% de la població de 0 a 

6 anys per aquest mateix any. A les guarderies ordinàries els infants poden estar acollits 

durant el torn de matí, durant el torn de tarda, o durant tot el dia, depenent dels horaris que 

facin les seves mares i els seus pares. Generalment obren de dilluns a divendres de les 8 del 

matí a les 20 30 de la tarda i els dissabtes de les 8 a les 13 30, en alguns casos aquests horaris 

s’amplien fins les 20 30 de la tarda del dissabte, però únicament una obre els diumenges i 

festius fins les 19 30 de la tarda. Aquests són horaris que no s’adapten del tot a la realitat dels 

horaris i condicions laborals del país. El cost mig d’una mensualitat de guarderia per una 

família suposa uns 301 € al mes per la jornada completa45. 

 

D’altra banda estan els espais lúdics, ludoteques, els esports d’estiu i les cases de colònies 

(17) i les guarderies extraescolars (2) els costos de les quals en funció dels períodes del 

calendari escolar i dels serveis prestats podrien arribar a ser equiparables a una mensualitat de 

guarderia ordinària. Aquests tenen uns horaris que varien en funció dels serveis que presten i 

de l’època de l’any escolar, generalment obren a partir de les 17 h fins les 20 30, però en dies 

festius i vacances obren des de les 8 h fins les 20 30. Aquells que ofereixen servei 

d’acompanyament escolar al matí obren abans perquè els pares i les mares puguin deixar allí 

els seus fills i les seves filles abans d’entrar a treballar, també els recullen del transport escolar 

i els atenen fins que els pares i mares van a buscar-los al final de la seva jornada laboral. 

 

Durant les vacances d’estiu trobem els esports d’estiu i les colònies d’Aina que atenen més de 

600 nens i nenes durant aquests mesos. La matrícula als esports d’estiu i el cost de les 

colònies també pot arribar a ser  similar a una mensualitat de guarderia en funció del temps de 

matriculació i participació en les diferents activitats, tot i que poden matricular-se per 

setmanes.  

 

                                            
45 Hem revisat els preus de les guarderies, trobant que els preus mínims aproximatius pels diferents horaris serien 
els següents: matí 172 €, tarda 114 €, i tot el dia 258 €, tots ells de diferents guarderies públiques; en guarderies 
privades, els preus màxims aproximatius serien els següents: matí 225 €, tarda 225 €, i tot el dia 450 €. 
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5.3) Estratègies de conciliació 
 

En un país com Andorra, que els dos membres d’una parella treballin a temps complet vol dir 

que, exceptuant una minoria de casos, tant ell com ella són a la feina en intervals horaris 

relativament similars, si més no en part. És a dir, que hi ha una part substancial del temps en 

què tant un com l’altra són fora de casa, treballant, i no poden fer-se càrrec dels fills/es. Per 

tant, l’estratègia d’alternar-se les hores d’estada amb els fills/es només es pot donar quan en la 

parella un dels membres té horaris estàndard i l’altre horaris atípics, o bé quan ambdós tenen 

horaris concentrats i compatibles. És el que els passa a les mares treballadores protagonistes 

dels fragments que es presenten a continuació. Però són una franca minoria. En la resta dels 

casos, aquesta estratègia només pot abastar una reduïda part del dia, en què potser mentre un 

treballa, l’altre ja ha plegat.  

 

“Por el horario. Él [el marit] tiene un horario, que cuando yo no estoy, está él.”  

 

“No tenim pares, llavors clar, tot ens ho hem de fer entre ell i jo. Llavors, ens portem els 

nens sempre, i quan els volem apalancar, o se’ls queda ell o me’ls quedo jo.” 

 

“He tenido la suerte de que cuando era pequeño no lo he tenido que llevar. Por ejemplo, 

desde bien pequeño, cuando he empezado a trabajar me lo ha cuidado él [el marit]. Me le 

ha cambiado pañales, me le ha dado el biberón, me le ha enseñado…” 

 

Un cop evidenciada la limitació intrínseca de les fórmules de distribució dels temps 

internament a la parella, cal dir que, si es tracta de persones que tenen familiars a Andorra, fer 

ús d’aquesta xarxa familiar més enllà del nucli de la parella (allò que hom anomena la família 

extensa) és la primera opció que s’implementa. Principalment, es tracta dels avis i àvies dels 

menors, i quan cal, es fa ús de l’ajut dels oncles i tietes (és a dir, dels germans/es d’algun dels 

membres de la parella). L’opció dels cangurs també es contempla, més com a complement 

que com a lògica dominant, però no és massa emprada si es disposa de recursos familiars. 

 

“Està la meva mare, que és una gran ajuda, ella el té uns dies a la setmana també i després 

tinc un germà que té els caps de setmana lliures i ve a cuidar-me’l a casa.” 
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“Jo tinc uns sogres que són un imperi! Que només demanen que quedar-se amb la nena, i 

sóc jo, penso que sóc jo la que em sap greu una mica deixar-la, no? Però el meu marit 

sovint diu: ‘va, la deixem, anem a sopar, anem aquí...’. I ells estan sempre, sempre. No hi 

ha hagut cap dia que jo he trucat... Sempre se la queden, pel que fa falta. Tinc molta sort 

en això.” 

 

“Trabajaba con horario partido y con el niño (…) y era imposible. Porque bueno, mi 

marido también estaba en casa y me lo cuidaba. Él me lo ha cuidado desde pequeño, 

porque también yo no lo he podido cuidar y es imposible. Llegar a casa y recoger 

biberones, pañales y todas esas cosas...” 

 

“Fins a les cinc de la tarda estic amb ell; amb el tiet de cinc a vuit fins que arriba el pare.” 

 

“Jo tinc els nostres germans aquí i estan molt amb ells, també. Si no estan amb mi, lo 

normal es que estiguin amb els tiets.” 

 

“_Estan amb la cangur, o amb els avis. 

_Estan molt amb la meva mare.” 

 

Quan es tracta de famílies monomarentals, les mares soles que treballen ho tenen molt més 

difícil. En primer lloc, perquè no poden comptar amb el pare del fill/a, en general; en segon 

lloc, perquè es redueixen els recursos disponibles a una sola branca de la parella; i en tercer 

lloc perquè les opcions institucionals -guarderies, per exemple- són cares i les seves 

economies no són precisament economies desofegades. En aquests casos, si poden fer ús de 

les xarxes familiars, no ho dubten. Hi ha casos en què fins i tot es produeix un procés de 

desemancipació, i es torna a la llar familiar d’origen. En altres ocasions, s’opta per viure en 

llars binuclears per poder compartir despeses i crear una petita economia d’escala que permeti 

arribar a fi de mes. Finalment, no són pocs els casos en que es força la capacitat d’autonomia 

dels infants, i nens/es de 9 ó 10 anys (fins i tot hi ha casos de nens/es de 6 anys) s’han de 

quedar a casa moltes hores sols/es, a més d’anar de la llar a l’escola i viceversa també sols/es. 

 

“Jo estic vivint amb els meus pares. Jo, és que no sortiria endavant amb el meu sou.” 

 

“_No, jo tinc a la meva germana i el meu germà.  

_Yo estoy sola, yo, suerte que mi hija es responsable y desde los seis años se queda sola 

en casa y me libera bastante, la verdad.” 



 77

 

En situacions que requereixen una atenció immediata, com quan els nens/es estan malalts/es, 

el fet de poder comptar amb xarxes familiars com a recurs permet continuar anant a treballar, 

ja que se sol avantposar l’ús de les xarxes a deixar de treballar per tal de tenir cura del fill/a. 

 

“_Si la meva mare o la meva germana, que la tinc aquí, no em pot donar un cop de mà, 

pues truco a la feina.” 

_Jo, normalment, se’l queda la mare.  

_Jo, la noia que me’ls va a recollir a la tarda. Si la truco, si pot anar a estar a casa amb 

ells, pues va ella. I sinó, algun cop he trucat a la feina.” 

 

Si no hi ha més remei, les mares s’absenten del treball per cuidar dels seus fills/es. Quan en 

aquests casos es planteja la possibilitat de que sigui el marit qui se n’ocupi, l’opció es 

desestima ràpidament, ja que és veu com a quelcom poc factible. Si de cas, pot passar només 

en casos esporàdics. Les mateixes mares treballadores reconeixen que són elles les que de 

seguida trien encarregar-se dels seus fills/es quan aquests emmalalteixen. S’arriba fins i tot a 

excusar que no siguin ells, els qui se n’encarreguin, amb el fet que tenen un horari i una feina 

(és a dir, exactament el mateix que tenen elles). 

 

“_Sí, alguna vegada ho ha fet [ocupar-se el marit del nen malalt]. 

_Sí, però poques, molt poques... 

_Sóc jo la que ho tria, eh? (...) 

_Té menys possibilitats, ell. Ell té un horari i una feina...” 

 

Quan no es pot usar àmpliament la xarxa familiar, o quan aquesta no és present a Andorra (un 

cas força habitual, per cert), aleshores agafen volada les solucions externalitzadores, encara 

que siguin de pagament. És quan s’empren (de vegades de forma combinada amb els 

familiars) les guarderies, els casals d’estiu, o els cangurs. Particularment, es detecta una etapa 

crítica, que és el període estival, en què els nens/es fan vacances de l’escola. En aquests casos, 

també s’empren aquests recursos, tot i que les mares treballadores que en depenen s’exclamen 

del plus de despeses que els representa.  

 

“Jo el porto a la guarderia extraescolar i es queda allà. I ara, tot l’estiu, pues al casal.” 

 

“Al casal d’estiu, i hi ha una setmana que estan amb els avis.” 
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“Em combinen vacances entre el meu home i jo, i els avis.” 

 

“He tenido que buscarme la vida cuando ha llegado el 24 de junio, entrando en 

vacaciones, o al final de junio hasta septiembre, y tener a una persona que me ha cuidado 

el niño. 300 euros cada mes. Desde la una de la tarde a 5 de la tarde.” 

 

“_380. De lunes a domingo. [Pagament setmanal de la guarderia] 

_Jo 273.  

_Jo 270. “ 

 

“A veces he tenido que buscar canguros y pagar, pero es horroroso. El esplai mismo son 

65 euros a la semana, cuenta por 3. Ganas 900-1000 euros, ¿cómo lo haces?” 

 

Però de vegades, aquests recursos tampoc no són suficients, i si no es pot comptar amb les 

xarxes familiars, aleshores els recursos s’esgoten. Queda, però, la darrera possibilitat de 

recórrer a xarxes de caire comunitari, com confiar en el veïnatge, o en les amistats, o fins i tot 

amb companys/es de feina. Són el que anomenem les xarxes de suport social, que són fruit 

dd’aquelles interaccions que la persona estableix amb el seu context immediat (o entorn 

social) i que funcionen com a xarxa d’ajuda mútua destinada a facilitar la satisfacció de les 

necessitats socials i el desenvolupament biopsicosocial de les persones que les integren. Els 

continguts del suport social poden arribar a ser d’una importància cabdal46, i estan sens cap 

dubte intrínsecament relacionats amb el compliment d’aquelles funcions familiars, grupals i 

comunitàries necessàries per l’assoliment del benestar de la persona. És d’aquesta manera 

que el suport social és una mena de “relación interpersonal en la que se ofrece o intercambia 

ayuda de tipo material, emocional o instrumental que produce sensación de bienestar al 

receptor” .47 A Andorra, més enllà de la xarxa de suport conformada pels familiars més 

propers i per la família extensa, l’ús de la xarxa de suport més perifèrica -consistent en el 

                                            
46 Per més informació sobre els efectes del suport social en la salut i el benestar psicològic, consultar l’obra de 
Gracia (1997), en la que queden detallats tota una sèrie de factors de compensació que té el suport social sobre 
l’aparició i l’agreujament de situacions de risc, com ara: la relació positiva entre el suport social i la salut física i 
el benestar social psicològic i la reducció de l’estrès; la reducció dels efectes negatius de l’estrès laboral i de 
l’atur; l’aïllament social com a factor de risc del maltractament infantil; l’accés a una xarxa social positiva com a 
predictor de l’èxit en la integració comunitària; la disponibilitat d’una xarxa relacional positiva dilueix els 
efectes dels maltractaments en la infància durant la vida adulta; fortalesa per superar situacions de pèrdua de la 
parella, en especial si la xarxa està composada per persones que han viscut la mateixa situació i l’han superat; les 
persones, sobretot les persones grans, que no tenen una xarxa informal de suport fan servir més els serveis de la 
xarxa formal. 
47 VILLALBA, C. (1993), pàg. 75. 
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veïnatge, les amistats i altres relacions o vincles de caràcter comunitari- és molt subsidiària, i 

es dóna en comptats casos, ja que sovint es funciona des de l’anonimat més característic de 

les societats urbanes modernes. Tanmateix, de vegades també se’n fa ús, sobretot quan la 

mare treballadora demostra un major grau d’integració amb l’entorn social on viu (cosa que 

es dóna bastant més en dones andorranes o que porten molts anys residint a Andorra, que no 

en les dones que hi porten residint poc temps). 

 

“Tinc amigues que també estan separades i que, bueno, i que els caps de setmana que no 

treballen me’ls tinc que quedar jo, els seus fills! Per què? Doncs perquè no tenen ningú! 

Què vols fer?” 

 

“Això ho soluciona la família. Però jo, per exemple, no tinc família. I si el nen està 

malalt, doncs, el primer dia li demanes a la veïna, o demanes dies que et deuen, o fas... 

miracles!” 

 

“Si no, intentar combinar-ho amb altres persones que tinguin la teva situació, i que saps 

que aquell cap de setmana els nens estàn amb els pares, doncs, aprofites.” 

 

Altres cops els recursos es fan insuficients. Ja sigui perquè no es vol deixar el fill/a en mans 

d’estranys/es i a les guarderies no s’han trobat places, o ja sigui perquè no es poden assumir 

les despeses que comporta haver d’externalitzar-ne la cura dels mateixos en temps dilatats. En 

aquestes circumstàncies, no són del tot estranys els casos extrems, en què la inexistència 

fàctica de recursos fa que s’opti també per solucions extremes, com les d’enviar els fills/es als 

seus llocs d’origen, on poden fer ús de les xarxes familiars que a Andorra els manquen. En els 

següents fragments en tenim una mostra: 

 

“Jo tinc uns amics que tenen una nena de 5 anys, i m’han dit “Aquest any no podem  

pagar les activitats extraescolars del Comú”. Envien a la nena, els dos pares, a Portugal, o 

sigui, han tingut que prescindir de la cria de cinc anys. Estan des de finals de juny fins a 

mes d’agost sense veure a la filla per què no es poden permetre pagar les activitats.” 

  

“Pues yo había hablado en mi trabajo para que se me diera un horario. Me dijeron que no 

porque venían las navidades. La guardería no me empezaba hasta enero porque no había 

plazas. Entonces yo y mi marido no tenemos a nadie. Coger a una persona desconocida... 

a ver, prefiero meterlo en una guardería que hay más niños a dejarlo a una persona sola... 
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Yo pienso así. (…) La única solución que tuve fue mandar a mi hijo, con cuatro meses, 

con mis padres. Un mes y medio. Mis padres, en Valencia (…) Quieras o no, eso duele. 

Pero claro te ves impotente, porque no puedes hacer nada. No te dan un horario... Dices, 

dejo de trabajar, pero no puedes.” 

 

Però, com es pot veure, aquestes són solucions que disten molt de ser satisfactòries. Serveixen 

per sortir del pas, però són molt dures d’assumir per la parella, i en especial per les mares. 

Són casos en què si persisteixen les condicions que no fan viable la tinença dels fills/es a 

prop, acabaran per propiciar el canvi de feina d’un dels dos membres de la parella, 

normalment de la dona. 

 

L’opció de reduir el temps de treball per tal de poder reajustar els temps en el si de la parella i 

dedicar-se més als fills/es podria ser una possibilitat, però gairebé sempre només sobre el 

paper. En primer lloc, perquè és relativament difícil trobar ocupacions a temps parcial a 

Andorra, la majoria de les empreses no contemplen les reduccions de jornada, i el canvi de 

feina suposa assumir un cost d’oportunitat massa elevat, segons quina sigui la situació de la 

persona i de la llar. Però per damunt de tot, la raó principal per no fer ús d’aquesta opció és 

fonamentalment de caràcter econòmic. Moltes de les mares treballadores ja voldrien dur a 

terme aquesta opció, però la reducció del sou no les podria compensar. La majoria de les 

parelles que no tenen feines molt qualificades, no s’ho poden permetre, econòmicament 

parlant, i en els casos en què trobem una mare sola amb fills/es, encara menys. És per això 

que continuen en feines a temps complet, malgrat les tensions de cara a la conciliació dels 

seus temps de vida laboral, familiar i personal. 

 

“A no ser que el teu marit, no sé, igual sigui mèdic o tingui una bona posició...” 

 

“Treballar mitja jornada és el que tindríem que fer les que estem separades, eh? (...) Però 

no es pot. No, perquè el sou és la meitat.” 

 

Tot i que la pràctica totalitat de les mares treballadores que han participat en el treball de 

camp de la recerca manifesten que, si les fessin triar entre seguir una carrera laboral 

satisfactòria o tenir fills/es, no tenen dubtes que triarien la segona opció, el cert és que algunes 

d’elles, posades en situació, es troben amb què la realitat és justament la inversa. Necessiten 

treballar per tirar endavant la família, i és la seva dependència d’un treball que les condiciona 
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en els seus temps quotidians el que fa que, moltes vegades, hagin de renunciar a tenir més 

fills/es, o fins i tot algunes pensin que no haguessin hagut de tenir els seus fills/es, si més no 

en el moment en què aquests/es van arribar. I és que els problemes de conciliació fan que 

sovint els fills/es, tot i ser vistos com una font de satisfacció i realització personal, també es 

vegin com una font de problemes, fins i tot d’angoixes i sofriment. 

 

“Con lo que estoy pasando ahora, me hubiera hecho las ligaduras antes de tener el  primer 

hijo. Las tengo hechas en el último.” 

 

“Jo estic renunciant a un segon fill, perquè és una mica menys factible. Perquè 

econòmicament no és factible. A mi m’agradaria tenir un altre, però de moment no m’ho 

plantejo.” 

 

“Si volviera para atrás con lo que sé ahora, y lo que he sufrido, y lo que me ha costado 

llorar y lo que me va a costar llorar, ¡no tendría ni un hijo!” 

 

Recapitulant, doncs, es constata que malgrat les estratègies que duen a terme les mares 

treballadores, a Andorra conciliar vida laboral i vida familiar és una empresa difícil, sobretot 

per dones que pertanyen a classes socials no massa afavorides i a llars econòmicament febles. 

D’altra banda, moltes empreses no són especialment sensibles ni receptives a aquestes 

situacions, i tampoc no han protocolitzat en la majoria dels casos un ventall de mesures a 

adoptar quan alguna de les seves treballadores formula una petició en aquest sentit. Per la 

seva banda, la legislació andorrana és una legislació de mínims, sobre la matèria, i tot sovint 

no és prou coneguda ni per les mares treballadores ni per les empreses.  

 

Quant als recursos institucionals, Andorra està ben dotada pel que fa a xarxes de guarderies, 

ludoescoles i altres centres similars, i presenten una amplitud horària força adequada a la 

majoria dels casos (que no a tots). Però culturalment, les mares treballadores són reticents a 

deixar els seus fills/es en guarderies durant mig dia. Si poden, fan ús de les xarxes de família 

extensa. Però, i aquesta és una altra de les particularitats andorranes (atesa la immigració 

laboral existent) són moltes les parelles que no disposen de recursos familiars al Principat, i 

acostumen a ser també les que menys capacitat econòmica tenen per fer front a alternatives 

d’externalització de la criança i cura dels fills/es. Factor al qual cal afegir que el suport estatal 

andorrà, en matèria de prestacions socials, és força reduït, poc conegut i poc clar. 
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Atès el context exposat, al final gairebé no queda més remei que cercar estratègies individuals 

per tal de capejar la situació, la qual cosa és sinònim de friccions, de tensions temporals i de 

renúncies a moltes expectatives. Dit d’una altra manera, la conseqüència és en molts casos la 

fallida (parcial o total) d’un equilibri acceptable entre vida familiar i vida laboral. És a dir, la 

freqüent fallida de la conciliació dels temps de la vida quotidiana, sobretot en les mares 

treballadores (i màximament quan aquestes s’han de fer càrrec d’una llar monomarental, bé 

per causa de separacions o divorcis, o perquè han esdevingut mares solteres). 
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6) CONSEQÜÈNCIES DE LA FALLIDA DE LA CONCILIACIÓ 
 

 

6.1) Conseqüències en els infants i en la família 
 

Sens dubte, el temps de treball marca decisivament la capacitat de conciliar els seus temps a 

les mares treballadores, en especial quan els seus fills/es són de curta edat i són poc 

autònoms/es. La doble presència de les mares treballadores en el treball productiu o remunerat 

i en el treball domèstico-familiar, i la intensitat que assoleix aquesta càrrega de treball per 

causa de les tasques inherents a la criança dels fills/es, fa que sovintegin les friccions 

temporals entre un i altre àmbit, entre les obligacions laborals i les necessitats de la llar o de la 

família (habitualment, dels fills/es). Com hem vist en els capítols anteriors, les mares 

treballadores d’Andorra malden per aconseguir un equilibri difícil, ja que el funcionament 

intrínsec dels diferents temps ni està pensat ni ajuda a la mútua conciliació dels mateixos. 

 

També hem vist que els recursos i les estratègies per tal de fer possible aquesta bicentralitat 

productiva i domèstico-familiar, tampoc no són òptims, ni deixen massa satisfets/es a ningú. 

Comporten, en la pràctica, una separació perllongada de les mares treballadores (i també dels 

pares) dels seus fills/es durant el dia. Els extensos horaris de les guarderies, i la combinació 

dels horaris escolars amb els horaris de les activitats extraescolars, fan viable aquesta opció. 

Però l’opció, més enllà de ser factible, no sempre està exempta de riscos o de conseqüències 

perverses, com s’analitza en el present capítol. 

 

És evident que una de les principals parts afectades de l’estil de vida que descrivim en aquesta 

recerca són els infants. I ja hem vist que moltes mares treballadores manifesten els seus recels 

a que els seus fills/es estiguin jornades que poden anar de 8 a 12 hores en guarderies, o moltes 

estones sols/es a casa, o bé en mans de cangurs o altres opcions familiars o externes a la 

família. Aquests recels, però, tenen motivacions al darrera. Per exemple, un dels efectes que 

més inquieta a la percepció de les pròpies mares treballadores és el fet que estar tant de temps 

sense la companyia de la mare (o del pare) pot comportar-lis un dèficit d’afectivitat i de saber 

proper un referent que els doni seguretat. En definitiva, tenen por que aquesta absència d’un 

referent de proximitat afectiu tingui conseqüències negatives en els seus fills/es. En aquesta 

línia també es manifesten els i les professionals que han participat en la recerca, que 
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expliquen com aquestes perllongades absències de la mare, quan són continuades, no deixen 

temps a que s’estableixin vincles afectius i emocionals suficientment sòlids entre les mares i 

els seus fills/es. Les repercussions, segons els psicòlegs/es, són múltiples, però sobretot tenen 

a veure amb l’estabilitat emocional, la seguretat en si mateixos i l’autoestima d’aquests 

infants. Alguns psicòlegs/es infantils parlen que aquesta necessitat de la figura de la mare com 

a referent de proximitat es perllonga durant els 3 primers anys de vida del nen/a. 

 

“Jo penso que els, nens per a que se sentin segurs i tinguin una estabilitat emocional, (...) 

lo que necessiten és amor i companyia.” 

(Mare treballadora) 

 

“_Es troben pitjor [els nens que passen moltes hores sense els seus pares], i que són vuit 

hores sense que ningú els hi digui: ‘t’estimo, facis lo que facis’.  

_Ho fas a la nit, jo ho faig sempre per la nit. 

_Sí, però bueno, durant vuit hores ha estat sol.” 

(Mares treballadores) 

 

“No hi ha prou temps per a construir un vincle prou sòlid (...) Ja no es treballen els 

vincles, senzillament.” 

(Psicòloga) 

 

“Fa molts anys que la família s’està destruint, i per recuperar-la costarà molt, perquè el 

món del treball, ara mateix, no ho permet. I hauríem de començar per aquí. Per millorar el 

món del treball. Les dones que tenen fills, o per la família que tinguin fills, perquè també 

poden ser homes, pues que es pugui fer algo, perquè és important educar als fills 

correctament, i estar amb ells.” 

(Mare treballadora) 

 

Però no acaben aquí les conseqüències per aquests infants. Els i les professionals que han 

participat en la recerca es mostren d’acord en que les poques hores de relació amb els seus 

fills/es que tenen els pares i mares d’aquests infants, els condiciona i els dificulta a l’hora de 

marcar normes de disciplina i educar els seus propis fills/es. Així, és quelcom que prefereixen 

delegar en altres institucions socials (guarderies, escoles, esplais...), les quals no han estat 

pensades per exercir centralment una funció com aquesta, i tampoc no estan prou preparades 

per assumir aquests reptes. 
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“Jo tinc nens  que comencen a les vuit del matí, nosaltres el servei que fem obrim a les 

vuit del matí i fins a les vuit i mitja del vespre no el venen a buscar. Es passa tot el dia al 

casal de lleure, a l’escola, i un altre cop al casal de lleure. I a les vuit i mitja, què fan? 

Arriben a casa, si no han acabat els deures pues acabar els deures, es dutxen, a sopar i a 

dormir. I clar, quines pautes vols donar? És molt poc temps per poder ficar unes pautes, 

penso jo.” 

(Educadora de llar d’infants) 

  

“Em fico en el paper de pare i jo penso, aviam, si tinc el meu fill una hora al dia, què 

carai li tinc que dir de que no faci això? Els pares no es dedicaran a prohibir coses, quan 

sols veuen al seu fill una hora al dia, sinó que arribaran a casa i lo que voldran és estar 

amb el seu fill, i estar contents amb el seu fill. (...) Jo, al parlar amb els pares quan venen 

a buscar als nanos i tal, molts pares m’ho diuen: ‘voldria estar més estona amb els meus 

fills per jo poder-los educar, però per desgràcia no el puc educar jo’.” 

(Educador del lleure) 

 

Aquesta definició de la situació que fan els i les professionals consultats/des, ve corroborat 

per les vivències expressades per algunes de les mares treballadores, que apunten en la 

mateixa direcció, i manifesten una ànsia perquè les poques hores que poden gaudir amb els 

seus fills/es no esdevinguin problemàtiques. Aquesta ansietat per viure bons moments amb els 

seus fills/es fa que moltes mares treballadores dimiteixin de la seva funció correctora, i corrin 

a complir els desitjos dels nens/es, amb el risc de sobreconsentir-los. Val a dir que els nens/es 

aviat adopten estratègies tendents a que es faci la seva voluntat a tothora, sabedors que el 

recurs a “la pataleta”, com es coneix vulgarment, sempre acaba per donar els seus fruits. Els 

fragments que presentem a continuació són força il·lustratius de la situació: 

 

“Avui mateix he anat al metge i me l’he tingut que emportar [al nen] perquè no havia 

dormit migdiada i al metge s’ha portat fatal. Jo estava histèrica dels nervis, i hem anat a 

comprar i clar, se m’ha tirat al terra, tot mirant. I penses: ‘què faig? Li dono al cul? (...) I 

bueno, què vols? Una bossa de Lacasitos? Té. I no tenia que haver fet això, però... què 

fas?” 

(Mare treballadora) 

 

“A veure, un nen arriba a les vuit, compta que com a molt d’hora a les vuit i vint a casa 

seva. Ha sortit a les set del matí, compta que aquest nen arriba cansat, mort de gana, els 



 86

pares cansats, amb ganes d’anar-se’n a dormir. I encara els hi queda la feina a casa. Què 

passa? Que el nen plora, que vol allò. Què has de fer? Si no has estat tot el dia amb ell, 

què has de fer? Anar marcant-lo? No. Què és, a veure, no lo més fàcil, però penses que 

donant-li tot lo que vol li donaràs qualitat, i la majoria dels pares és lo que els hi passa. 

Arriben al xoc aquest de que els nens arriben  a un punt que no tenen límits, i ens ho 

trobem, que volen algo i pataleta. Clar, a casa això els hi fa efecte, però a la guarderia 

no.” 

(Mare treballadora)  

 

De resultes d’aquestes pràctiques, que tots els i les professionals concorden en considerar del 

tot inadequades per a la bona socialització i educació dels infants, els nens/es creixen en un 

entorn d’excessiva permissivitat, i normativitat feble. El seu caràcter se’n ressenteix de forma 

inevitable, en conjuntar-se moltes vegades uns vincles afectius febles amb l’entorn familiar, 

una certa inseguretat, i una educació deficitària en valors i sentit de la responsabilitat. Molts 

dels i les professionals que treballen amb nens -en els circuits educatius, per exemple-, així 

com algunes de les mares treballadores participants en l’estudi, tenen la percepció que l’actual 

augment d’infants amb problemes de conducta derivats de trastorns psicològics i emocionals 

ve causada principalment per haver viscut contextos com els descrits. 

 

“Yo veo muchas mujeres que trabajan todo el día sin poder cuidar a sus niños, y el día de 

mañana esos niños no saben ni cómo se llaman.” 

(Mare treballadora) 

 

“Hi ha nens amb set o vuit anys que estan, a veure, en tractament de psicòlegs. Jo, com 

ara no havia sentit mai tants nens en mans de psicòlegs i amb problemes d’estrès i de tot. 

Són nens que des del matí van a toque de pito, també. Que no arriben a casa fins a quarts 

de quinze...” 

(Mare treballadora) 

 

“Són infants que després tenen problemes amb la conducta de valors, i en els límits del 

que fan. No saben veure els límits, perquè no els han ensenyat prou a casa.” 

(Psicòloga) 

 

“La asistenta social la ha hecho plegar de un trabajo más o menos correcto, para trabajar 

en un horario más normal y que se pudiera ocupar de sus hijos [parla del cas d’una 

persona que coneix]. Pues claro, se ha encontrado con menos sueldo, que ha tenido que 
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cambiar de piso, que sus hijos se han desmadrado. La hija se ha quedado embarazada 

menor de edad. No hay derecho.” 

(Mare treballadora) 

 

“Jo crec que en el futur hi haurà problemes de l’educació, que se està perdent. Penso que 

hi ha molts nanos joves amb depresió o amb poques expectatives. I crec que està pujant 

un jovent totalment deixats al carrer.” 

(Mare treballadora) 

 

De la mateixa manera, aquests infants acusen després una alarmant falta d’hàbits personals i 

socials, tenen problemes de relació, sovint actuen per impulsos (de vegades amb 

conseqüències prou importants -veure més amunt, el darrer fragment-), i tenen serioses 

dificultats a l’hora d’assolir una integració social satisfactòria. Acostumen a tenir problemes a 

l’escola, a la feina, en les seves relacions de parella, i en la conformació del caràcter i la 

capacitat de donar un sentit i una orientació a les seves vides, més enllà de la superficialitat. 

 

Malgrat que la relació que s’ha focalitzat en aquest epígraf ha estat la relació mare-fill/a, és 

obvi que aquesta és extensible al si de la família. Però trobem important remarcar que una 

bona part de les mares treballadores que han intervingut en l’estudi consideren que els seus 

fills/es també necessitarien passar més temps amb els seus pares, per tal de que puguin tenir 

una relació més equilibrada, i també perquè perceben que els propis pares s’estan perdent 

etapes clau en les vides dels seus fills/es. 

 

“Pues jo penso que hauria d’estar més amb el nen perquè sempre em demana a mi per tot: 

‘i per què no li dius al papa?’. No, vine tu, mama. Vull dir, no sé, suposo que treballar una 

mica més la relació amb el pare...” 

 

“M:_Perquè creieu que caldria que els pares estiguessin més temps amb els vostres fills? 

_Millor per a ell, per l’enriquiment. 

M:_Què és el que guanyen? 

_Pues enriquiment personal i de personalitat. 

_Mutu. 

(...) 

_Del pare al fill, i del fill al pare.” 
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Però les conseqüències de la no conciliació de la vida laboral i la vida familiar també afecta, 

per extensió, a la vida de parella i a les relacions familiars en general. El poc temps per estar 

amb els fills/es, s’intenta compensar en la mesura del possible dedicant-los el màxim 

d’estones disponibles, i això acaba repercutint en una minva de les relacions entre els dos 

membres de la parella. Amb el pas del temps, la manca de comunicació i també de 

coincidència i de compartir coses plegats, sembla esquerdar el nucli familiar, segons la 

percepció de moltes mares treballadores. De vegades, temen pel que serà de la seva relació de 

parella, ja sigui en el futur immediat, o quan algun dia els fills/es es facin grans, marxin de 

casa, i es quedin de nou ells dos sols/es, però amb el llast al darrere d’una vida mancada 

d’experiències compartides. Hi ha qui opina que aquestes situacions són les que desemboquen 

sovint en separacions i divorcis, a Andorra. 

 

“Estem molt pels nens però jo al meu company personalment el tinc hiperabandonat, o 

sigui, pràcticament es casi com un desconegut que em retrobo de tant en tant amb el 

mateix objectiu.” 

 

“Lo único que yo añoro aquí es mis hijos, mi marido. Yo es imposible que discuta con mi 

marido porque no estoy con él, para nada, él hace su vida, yo hago la mía. Cuando 

estamos juntos pues es un momento que dices ‘se nos ha abierto el cielo’, pero le añoras 

mucho. Yo digo, ‘¿cuándo lo voy a hacer, estar con mi marido?’.” 

 

“_Abans de tindre fills nosaltres [ella i el seu marit] feiem bastantes coses plegats, però 

bueno... Però va ser tindre el fill i desaparèixer de l’equació.” 

 

“Llega un momento que es que hay días que no tienes comunicación con ellos [els 

marits], es que hay días que piensas: ‘bueno, (…) me he pasado la semana, estamos en 

domingo, y ¿qué hemos hablado esta semana? Ni yo te he explicado cómo me ha ido el 

día ni tú me has explicado cómo te ha ido a ti’. Y bueno, eso es una cosa que la añoras 

(…) Yo a veces me lo planteo y me lo pienso, digo, el día que yo me jubile y mi marido 

también, no sabremos ni darnos la manos ni decirnos ‘oye, ¿cómo estás?’, porque ya 

habremos perdido y ni sabremos hablar. Y eso tendría que ser muy triste (…) Quiero 

decir que tener una pareja al lado y decir: ‘bueno, y ¿de qué hablas?’. Si cuando tenías 

que haber hablado no has tenido tiempo ni has podido, ¿qué hablas ahora? Entonces ya te 

has acostumbrado al silencio, y yo pienso que eso es muy mala cosa, acostumbrarte.” 
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“He llegado a temer por mi relación, porque mi marido lo está pasando mal. Si yo estoy 

mal, mi marido también.” 

 

“_A mi lo que em fa por és que quan sigui gran tindré al costat un autèntic desconegut, 

això és el que em fa una mica de por.  

_És que segur, ja t’ho dic jo. 

_Ostres, ara ens retrobem, tornem a començar... 

_Sí, però: ‘tu qui ets?’. Que passen quatre anys i: ‘què, tu has evolucionat? No. Doncs jo 

sí, un montón, i tu encara estàs aquí’.  

_Clar, i llavors és quan arribes a la separació. 

_Jo crec que se separa molta gent. Molta gent jove es continua separant.”  

 

I més enllà encara d’aquests temors, està la colpidora sensació de pèrdua de la vida familiar, 

de no poder gaudir de la família (entesa com a marits i fills/es). Cal recordar que la família ha 

estat sempre un àmbit cabdal de socialització i integració social. No és d’estranyar, doncs, que 

aquestes mares treballadores, que veuen com han hagut de sacrificar la vida familiar per la 

vida laboral atesa la falta de conciliació, sentin com un buit vivencial. Com si, alhora que les 

circumstàncies els arrabassaven el temps per a viure plenament amb la seva família, els 

haguessin robat alhora una part vital de la seva existència. 

 

“Yo, la familia [cosas que troba a faltar]. Mis maridos y mis hijos. Yo sí que eso es una 

cosa que… Yo lo añoro y cada día, cuanto más mayor me estoy haciendo, más lo estoy 

necesitando.” 

 

 

6.2) Conseqüències en el temps lliure de les mares treballadores 
 

Un dels àmbits que més es veu afectat per la no conciliació dels temps de la vida quotidiana 

és, lògicament, l’àmbit temporal més feble: el temps de lliure disposició personal. En ser 

l’únic temps autònom (és a dir, discrecional), és el temps més residual i dependent dels altres 

dos temps heterònoms (o sigui, subjectes a obligacions pautades). Quan es dóna el fenomen 

de la sobrecàrrega de treball, a causa de la bicentralitat, aleshores el temps lliure queda 

anorreat gairebé per complet, en menjar-se les obligacions laborals i les domèstico-familiars 

pràcticament tot l’espai de temps disponible, excepció feta dels temps fisiològics (necessaris 

pel descans i reposició de forces del cos). 
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El sentiment que predomina en la majoria de les mares treballadores és el de no tenir temps 

per a si. És a dir, aquell temps de lliure disposició personal (lliure d’obligacions) que 

dedicarien a si mateixes: a fer les coses que els agraden, a practicar les seves aficions o 

hobbies preferits, o simplement a tenir un temps per al gaudi individual. Solen coincidir en 

què el seu temps lliure es va acabar, precisament, quan van tenir els fills/es. 

 

“És que jo he arribat a la conclusió de que jo no tinc temps lliure, per a mi, ni un minut. A 

veure, vaig intentar posar-me a estudiar, vaig pensar (...) i ha sigut, veritablement, un 

desastre. O sigui, no.” 

 

“Jo de vegades hi penso amb recança. Aquest matí, justament, quan em dutxava pensava 

quan de temps feia que no em dutxava tranquil·lament amb aigua calenta, i recordava 

pues això, que em passava mil hores al gimnàs.” 

 

“Jo mai tinc temps lliure.” 

 

“Vaig deixar d’anar al gimnàs, estudiar anglès, vaig tenir que deixar... Des de que em 

vaig quedar embarassada... Abans feia coses: anava al gimnàs, estudiava anglès...” 

 

“_De tant en tant penses que t’agradaria tenir un dia per a tu, eh? 

_Sí.” 

 

En realitat, però, hi ha molts casos en què, malgrat les dificultats per conciliar els temps, 

tampoc no es pot dir que no es tingui cap espai de temps lliure. Normalment, encara que 

siguin pocs, hi ha espais de temps en què les mares treballadores no han de ser a la feina, ni 

han de fer tasques de la llar, ni han de tenir cura dels fills/es. Són aquells moments en què ja 

han acabat tot el que havien de fer, i -al menys aparentment- poden decidir en què esmerçar 

els següents minuts. El que passa és que aleshores la immensa majoria de les mares 

treballadores decideix dedicar el seu temps lliure als fills/es. 

 

“No tengo tiempo libre. Un día de fiesta a la semana, pues lo tengo para estar con los 

niños, llevarlos a donde quieran, pasar un rato con ellos fuera...” 
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“Jo també trobo a faltar temps, perquè ara la gran té deures, però té deures casi cada dia i 

(...) m’haig de dedicar a ella per fer els deures i clar, haig de deixar de banda la petita. La 

petita l’haig de distreure jugant a..., fent altres coses, allà pintant però que no em distregui 

l’altra, perquè sinó no farem els deures, i si no acabem els deures no podem sopar. Bueno, 

són moments que et poses nerviosa per moments, i la cosa se va acumulant i arriba l’hora 

i no hem acabat els deures, i no estem sopant, i no saps què...” 

 

“Jo abans llegia molt i des de que ha nascut el meu fill no he tornat a llegir un llibre, 

perquè estic massa cansada, perquè no em deixa, perquè quan ell s’adorm jo encara que 

vulgui no puc. La meva vida ha canviat tant i és tant diferent que quan arribo a la nit al llit 

dormo. No tinc temps de llegir.” 

 

D’alguna manera, moltes d’aquestes mares treballadores se senten obligades a ser el màxim 

de temps possible amb els seus fills/es. En cas de no fer-ho, i sovint per petit que sigui el 

temps que es dediquen a si mateixes, sorgeix un sentiment de culpa que les fa estar en un estat 

nerviós, intranquil, inquiet. De manera que tampoc no aconsegueixen ni tans sols gaudir 

d’aquestes escasses estones. És com si la seva socialització diferencial de gènere (ja que 

aquest sentiment no es dóna gairebé mai en els marits) les hagués internalitzat un resort que 

les impulsés a exercir el rol de mare de forma permanent. Aquest mecanisme psicològic és 

també susceptible d’explicar les dificultats de concentració que solen tenir a la feina quan les 

inquieta l’estat dels seus fills/es si aquests/es tenen problemes o estan malalts/es. 

 

“És que jo surto a sopar i pensant, com ara, ara estàs pensant: ‘haurà sopat? No haurà 

sopat? L’haurà banyat bé?...” 

 

“M’agradaria fer coses com llegir, o anar al cine tranquil·lament, que també fa molt 

temps que no ho faig. O anar a prendre una cervesa tranquil·lament, perquè amb el meu 

fill tampoc no ho puc fer. I si el deixo a  casa d’algú em sento molt culpable, també. Vull 

dir, tu te’n vas a prendre una cervesa i el nen, on està? M’agradaria, de tant en tant, seure 

tranquil·lament en una terrasseta, fer un cafè molt tranquil·la, sense estar aixecant-me 

cada cinc minuts.” 

 

En d’altres casos, els més extrems, però que es donen amb una certa freqüència, algunes 

mares treballadores manifesten que la seva única afició gira al voltant del seu fill/a, i que no 

saben què fer del seu temps lliure, com no sigui dedicar-los als fills/es. Aquesta buidor en la 
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dotació de sentit del temps de lliure disposició personal de moltes dones s’explica, un cop 

més, per la fixació del rol de cuidadora permanent (i no només dels fills/es, a cops) i per la 

consegüent generació d’un buit cultural que fa que no hagin après a fer ús del temps lliure, i a 

desenvolupar-se i realitzar-se com a persones en aquest àmbit. En canvi, els homes sí tenen 

més opcions a l’hora d’omplir els seus temps de lliure disposició personal amb activitats que 

els realitzen, els relaxen de les obligacions marcades en els altres temps, refermen les seves 

relacions socials, i els enriqueixen personalment. 

 

“_Jo, el meu temps, jugar amb ell, anar a passejar amb ell, estar amb ell [es refereix al seu 

fill].  

_M: Com a afició? 

_És lo que m’agrada.  

_M: O sigui, no tens altres aficions que no siguin estar amb ell? 

_No. Jo, és que és la meva vida. El meu nen és... ho és tot!” 

 

“El día que tengo fiesta, si no tengo nada que hacer, no hay niños, no hay que ir a 

comprar (…) pues me la paso encerrada en mi casa, me meto en casa y me tiro allí en el 

sofá y hasta que amanezca, hasta que llega la hora de ir al cole.” 

 

“Jo, és que no sé què fer si no està ell [el nen], no sé què fer.” 

 

Així les coses, el temps lliure se sol dedicar a activitats que en realitat suposen una continuïtat 

del treball domèstico-familiar, com anar de compres, fer visites a la família extensa, tenir cura 

de familiars que ho necessitin, etc. En aquest cas, l’únic valor afegit que té aquest temps és 

que, malgrat no siguin del tot activitats pròpies del temps lliure, aquestes se solen fer en 

família, o al menys en companyia de la parella. 

 

“El cap de setmana que tinc festa, normalmente entre compres i fer la neteja de la casa. 

També aprofitem per anar al parque o anar a  veure als àvis. Aprofitar al màxim.” 

 

“Jo treballo tot el dissabte. (…) Al diumenge al matí aprofitem per anar a comprar. Si un 

baixa entre setmana, el dia de festa, pues hi ha d’anar el diumenge, i quan és molta cosa 

perfereixo que m’ajudi el meu marit.” 
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“Cuando suelo tener fiesta es día de entre semana, y mi marido se la pasa trabajando. Lo 

suelo compartir pues con mis padres, que voy a ayudarles, porque mi padre está enfermo 

y voy a limpiarle a mi madre.” 

 

Algunes mares treballadores, però, intenten defensar el seu dret a tenir un espai de temps 

lliure propi. De vegades, s’ho combinen amb els marits, i dissocien els temps disponibles d’un 

i de l’altra. Quan el pare surt, és la mare la que es queda a casa. I quan surt la mare, aleshores 

es queda el pare. D’altres estratègies són més imaginatives, i passen per exemple per cercar 

sinèrgies amb els fills/es (vegi’s el tercer fragment), o aprofitar els moments en què aquests/es 

estan fent activitats extraescolars, tot i que això esdevé més operatiu quan ja són més grans. 

Només en un dels casos, però, s’ha donat que la mare treballadora emprés els recursos 

institucionals (deixant la filla, de curta edat, més temps a la guarderia), per poder ella gaudir 

d’un temps lliure propi. De fet, aquesta alternativa ha de ser per força marginal, ja que topa 

amb el sentiment de culpa socialment inculcat a les dones. En aquest sentit, és simptomàtic 

que la mateixa mare que ho fa, de seguida faci referència a que ella no té cap remordiment en 

dur a terme aquesta estratègia per procurar-se espais de temps per a si mateixa. 

 

“Nosaltres [ella i el seu marit] tenim partit el dia del sandwich, com li diem. El dijous a la 

nit ell surt de festa por ahí i el meu dia és el divendres. I el meu dia jo me’l gasto… a mi 

m’agrada molt el cine. Llavors, el divendres me’n vaig al cine. I l’altre dia de festa que jo 

tinc és el dissabte al matí, i el meu home el diumenge. Llavors, el dissabte al matí 

acostumo a anar a l’hivern a esquiar (…) o alguna cosa d’aquestes, i ell hi va el 

diumenge. És que tenim la canalla d’aquesta manera. I ens retrobem de fet per dinar tots 

junts, però el matí del cap de setmana cada un és lliure.” 

 

“De tant en tant, molt de tant en tant, sortim els dos, eh? Ell [el marit] per una banda i jo 

per una altra, però molt de tant en tant.” 

 

“Jo si que estic estudiant. M’ho prenc com una afició perquè tinc moltes ganes de 

treure’m uns estudis que no vaig poder fer. Però m’agobio molt. Per poder estudiar tinc 

molt poc temps, i m’he de montar unes històries! Quan ell [el seu fill] surt de l’escola i no 

té tae-kwondo, me l’enduc a la biblioteca i estudiem els dos. I ho acoplo molt a la vida 

del nen. Som com dos estudiants.” 
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“El meu dia de festa la porto [a la filla] sempre a la guarderia. I no tinc cap remordiment. 

Jo vull aquest dia per fer el que em dóna la gana. (…) Lo que faig és portar-la una 

miqueta més tard i recollir-la més d’hora, però entre les deu i les sis,  és el meu temps.” 

 

Un altre recurs habitual és deixar els fills/es amb la xarxa de família extensa (quan se’n té, a 

Andorra), i aprofitar-ho per fer activitats de lleure. És, de fet, el recurs més emprat per 

algunes de les mares treballadores que formen famílies monomarentals. Segurament, perquè 

passa per ser gairebé el seu únic recurs. Quan disposen dels avis i àvies permanentment, 

poden fins i tot marcar una pauta per tenir espais de gaudi propis. Però això no sempre és 

possible, tot i que aleshores, si algun cop venen a Andorra els avis o àvies, algunes mares 

treballadores ho aprofiten molts cops per fer una mena de vacances, en certa manera, i 

dedicar-se durant un cert període temps per a si mateixes. Malgrat tot, aquest no és en cap cas 

el paradigma dominant. 

 

“Quan la meva mare va pujar una temporada, divendres sí, divendres també, li deia: 

‘Mama, me’n vaig a sopar amb els amics’.” 

 

“Quan venen els meus pares, aquella setmana de vacances, no em veuen el pèl en tot el 

dia.” 

 

“Quan venen els meus amics, els meus germans, a l’hivern, intento anar a esquiar, i 

deixar al peque amb la família. I esquio, encara que només sigui amb mig forfait.” 

 

De fet, el paradigma dominant en els estils de vida de les mares treballadores d’Andorra és el 

de bascular pràcticament tot el temps entre les obligacions de la feina i les obligacions de la 

llar, aquesta darrera molt mediatitzada pels fills/es. Algunes d’aquestes mares ho veuen com 

una mena d’estructuració inevitable de les seves vides, sense possibles alternatives (tot i els 

casos que han anat sortint i hem anat reflectint). D’altres, en canvi, són conscients de que 

podrien aspirar a una altra manera de ser i de viure, però creuen que per una o altra raó, les 

dones són les que sempre s’acaben conformant amb la seva situació. 

 

“Como no hay salida te acabas conformando con lo que hay. Trabajo – casa, casa- 

trabajo, niños, fines de semana a lo mismo. Y como no hay otra estructura pues…” 
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“Podríem desitjar més. Penso que tenim el dret a desitjar més, però ens acabem 

conformant.” 

 

En relació a això, cal remarcar el cas particular que han viscut algunes de les mares 

treballadores participants en l’estudi, que en el seu dia van ser víctimes de maltractaments 

físics o psicològics, o fins i tot de casos violència domèstica. El punt de partida d’aquestes 

situacions, ens relaten, sol ser precisament la captura i apropiació del seu temps lliure per part 

dels marits maltractadors. Les estratègies de dominació d’aquests solen tenir una fase 

primària en què es procura enclaustrar la dona a la llar, controlant els seus moviments, i 

limitant i en ocasions fins i tot prohibint que surtin i tinguin relacions socials (malgrat ells les 

tinguin amb tota normalitat). De vegades, els fills/es són emprats com a subterfugi per tenir la 

dona més lligada a casa, precisament. 

 

“Porque él [l’ex-marit] salía todos los domingos, después de cenar, a hacer su café, por 

ahí. Yo eso no lo he hecho nunca en cuatro años que he estado con él, pero bueno, yo he 

estado con otras personas y lo he dicho: ‘jo vull el meu espai lliure, i un cop al mes vull 

sortir amb les meves amigues’.” 

 

“Pero es que yo a veces me pongo a pensar. Él [l’ex-marit] quiso al niño para tenerme ahí 

atada.” 

 

“_M: Quan dius que no sorties, que no tenies amigues, era per inducció seva o tu podies 

haver sortit? 

_Era ell, la por... (...) A veure, jo tenia un sopar de Nadal, me’n recordaré, i em vaig ficar 

uns pantalons i un corsé, i la que em va liar aquella nit. I m’ho va dir: ‘com vinguis més 

tard de les dotze, tu no entres en aquesta casa’. Vaig arribar  a les onze i mitja. Però tenia 

unes ganes de sortir de juerga! Clar, totes anaven de juerga. Pues jo no, jo a casa. Però lo 

que va dir quan em va veure amb el corsé... un corsé!” 

 

 

6.3) Conseqüències físiques i psíquiques en les mares treballadores 
 

La bicentralitat laboral i domèstico-familiar, i la sobrecàrrega derivada, al final es paga. 

Moltes de les mares treballadores participants en l’estudi tenen seqüeles físiques i 

psicològiques com a conseqüència del sobreesforç i la tensió que acumulen dia rera dia. Una 
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de les seqüeles és la fatiga, el cansament físic, que pot veure’s complicat amb el pas del temps 

si es fa crònic o degenera en malalties com la fibromiàlgia o similars, molt més freqüents en 

dones que no pas en homes. En qualsevol cas, implica un desgast físic que a més de tenir una 

repercussió immediata en el rendiment laboral (vegeu el darrer fragment), va minant les 

forces de la persona. 

 

“_Jo em sento físicament cansada.  

_Sí, a vegades. Cansada, sí.  

_Sí, el cos, els braços, les cames...” 

 

“No, yo fatal, cansadísima, agotadísima.” 

 

“Jo anava a la feina cansada, i reconec que alguns dies m’he adormit i no he anat a 

treballar per què no aguantava, del cansanci.” 

 

La majoria de les dones que diuen sentir aquests símptomes s’automedica, amb més o menys 

control mèdic (i de vegades, sense aquest). Sobta la quantitat de mares treballadores que, en el 

decurs del treball de camp de la recerca, reconeixen obertament prendre medicaments per tal 

de poder seguir el ritme de les seves vides i mitigar els seus dolors. I com es pot desprendre 

dels següents fragments, en alguns casos es tracta de medicaments forts. 

 

“_Pues tómate Voltarén, que es más fuerte y va mejor. Porque a mi ya la aspirina no me 

hace nada. 

_Yo tomo un par de ellos.” 

 

“Es que hay días que si no me tomara un Voltarén no sabría caminar. Es que no podría... 

(…) Por dolor no, por cansancio.” 

 

“_M: ¿Las demás estáis tomando alguna otra cosa? 

_Aspirinas. 

_Yo, una ducha y se me quitan todos los dolores. 

_Sí, alguna vez yo también tomo otro, como se llama, Neurofén, que es más fuerte.” 

 

A nivell psíquic, hi ha una prevalença altíssima de seqüeles que afecten l’estat nerviós de les 

mares treballadores. Així, tenen una sensació d’inquietud constant, de falta de capacitat per a 
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relaxar-se, i de vegades d’alteració del caràcter. En casos més avançats, es poden haver 

produït taquicàrdies, hipertensió i altres símptomes de desajustos del cos. Sovint, és l’entorn 

el que se n’adona dels canvis en la persona i en la seva conducta, ja que les descàrregues 

emocionals se succeeixen precisament amb el marit o amb els fills/es. Les derivacions poden 

comportar d’altres disfuncions, com tics nerviosos o malalties del son (insomnis, etc.). 

 

“Bueno, jo lo que noto és que no disfruto tant de les coses (...) No em relaxo. Vaig a la 

platja i... Vam anar a la platja fa dos caps de setmana, i jo vaig arribar més nerviosa de lo 

que vaig marxar.” 

 

“…llevas un estrés de nervios que muchas veces hasta la pagas con ellos.” 

 

“La meva germana diu que he canviat molt el caràcter. Jo ja m’ho noto. Ella em diu que 

sí, que abans era més, no sé, més alegre... (...) Diu que passo més de les coses, que no em 

preocupo de mi (...) No m’havia donat compte, jo. A mi no em sembla que hagi canviat 

tant. Ella diu que sí.”  

 

“Jo abans no em posava nerviosa per res i ara és horrible. O sigui, horrible. A arribar al 

punt de tenir estrès, però estrès allò de dir... Sí, sí, amb taquicàrdies i haver-me de 

medicar. Jo? Ha sigut ara, no m’havia passat mai.” 

 

“Me sentía cansada, pero cuando llegaba a casa por la noche, aunque parezca mentira, yo 

no conseguía dormir. ¿Por qué? Pues porque en mi casa mis hijas dormían, mi marido 

dormía, yo dejaba la casa arreglada, y entonces en vez de ir a dormir, lo que hacía era me 

iba al sofá y me ponía a ver la tele, porque era el rato mío y disfrutaba de mi momento. 

Igual me daban las 3, las 4 de la mañana, disfrutando de mi momento. A las 6 me tenía 

que despertar. Entonces, ¿qué hacía? Yo decía, “si te vas a la cama te quedas dormida”, 

entonces te quedas en el sofá y das un cabezazo. Llegaba a veces a dormir 3-4 horas, no 

dormía más. Bueno (…) he llegado a llevar 4 trabajos, a no dormir de noche más de 2-3 

horas, y el doctor (…) llegó a mandarme unas pastillas para dormir de noche, y aún 

tomándome las pastillas no duermo.” 

 

En si, la major part d’aquests símptomes requeririen el recurs a un tractament mèdic i/o 

psicològic, per tal d’evitar derivacions més greus encara. Però anar al psicòleg/a resulta molt 

car per aquestes mares treballadores, i normalment no hi van, o si hi comencen no poden 

mantenir durant molt temps el règim de visites. En alguns casos, es corren seriosos riscos, 
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com el de desenvolupar trastorns obsessius. Els dos fragments que venen a continuació 

pertanyen a la mateixa mare treballadora intervinent en la recerca, tot i que es produeixen en 

dos moments diferents (i espaiats en el temps) de l’entrevista amb ella, i donen compte (amb 

una cruentor que esgarrifa) d’una simptomatologia clara del que diem, i que requereix un 

tractament el més aviat possible. Malgrat tot, ha deixat d’anar al psicòleg perquè no es pot 

permetre aquesta despesa. 

 

“No no, para nada, yo nunca he sido así. Yo lo reconozco, ahora soy una histérica de mis 

hijas, porque estoy ahí continuamente. Ahora mismo vivo en un cuarto piso y no duermo 

pensando en las ventanas. Me da por pensar que si abren las ventanas se caen abajo y se 

hacen un cromo. ¡Y no consigo dormir! ¡Me levanto a ver si están las ventanas cerradas 

continuamente! Estoy todo el día mirando que estén bien, que la casa esté bien, que no 

esto, que no lo otro… Es que yo misma no me dejo vivir (…) Es continuamente un 

malestar que tienes.” 

 

“Yo sé que necesito un psicólogo, pero dejé de ir porque no puedo pagarlo.” 

 

Altres trastorns són de caire més emocional, i tenen una formulació més difusa. Tenen a veure 

amb l’enfonsament dels estats d’ànim, i amb fases que voregen (quan no pertanyen) la 

depressió. Hi ha vegades que indueixen a reflexions que adquireixen tints d’autèntica crisi 

existencial de la persona (vegeu el darrer fragment). A cops, apareixen trastorns maníaco-

depressius, amb fases maníaques i fases depressives -que alternen estats d’eufòria i estats 

d’angoixa, respectivament-. 

 

“Llega un momento que te dan bajones. Te dan bajones y te dan ganas a veces de llorar, y 

te sientes mal, porque claro, está todo encima de ti. No es la vida que tú deseas. Los 

bajones que te da la vida…, es que nadie te escucha, y aunque lo expliques nadie va a 

comprenderte. Sí, sí. Y después ves gente en tu misma situación, y como que les cuesta 

decirlo. Yo he tenido muchos bajones. Y si hablas con tu marido, tu marido te dice: ‘Ya 

saldremos adelante, ya vendrán buenos tiempos’. Pero es que cada año es lo mismo. (…) 

Y te aguantas y te conformas, pero los bajones que van llegando al cabo de un tiempo 

salen. (…) Salen, como decía yo antes, pues con depresiones, con problemas, o bien con 

la pareja, con el crío, también…” 
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“_Yo hay días que me siento fracasada (…) Pienso: ‘¿para qué has venido a este mundo? 

¿Para trabajar y que los demás se aprovechen de ti? En cambio, hay otros días que no, que 

estoy feliz de estar como estoy (…)” 

 

De vegades s’afegeixen factors exògens addicionals que impulsen encara més el trastorn, com 

quan es donen separacions en mares treballadores que de resultes esdevenen família 

monomarental. A les dificultats de conciliació, la fatiga, el sentiment de culpa de no dedicar 

als fills/es tot el temps que hom voldria, i a les tensions familiars prèvies que s’endevinen, se 

sol afegir el buit afectiu i emocional que deixa una separació (que no sempre té perquè ser 

amistosa), que pot venir agreujada per la mala recepció de la mateixa per part dels fills/es, i 

l’afegit de problemes i dificultats que suposa per a una mare treballadora fer-se càrrec d’una 

família monomarental. 

 

“_Molt malament, molt malament... Estàs depressiu, no tens ganes de res... 

_Clar, és lo que et deia... 

_Sí, no, el primer año se pasa mal. 

_I una separació una que no sigui una separació amistosa, pues encara ho tens pitjor, 

perquè hi ha la manipulació per part del pare al nen, hi ha moltes coses que s’han de 

superar. 

_Jo ho he viscut també.” 

 

“En mi caso, por ejemplo, mi hijo [de 14 anys] me culpa a mí y a la niña [la seva 

germana] de la separación. No se llevan bien ni nada con la cría.” 

 

“Jo també estic en tractament, tot ho tinc que dir. Són sis anys, però encara prenc pastilles 

per dormir, i per l’ansietat, i pels nervis. I porto sis anys prenent pastilles. No dormo.” 

 

Continuant amb la problemàtica de les famílies monomarentals, moltes d’aquestes dones, 

quan se separen, queden en una situació econòmica molt compromesa, perquè és freqüent que 

a Andorra l’ex-marit no pagui cap mena de pensió, enregistrant-se moltes llacunes i obstacles 

en funció de quina sigui la situació jurídica, i una certa indefensió per part de les mares 

treballadores que no perceben dels ex-marits la quantitat que els pertocaria pagar. A més, 

denunciar el cas els suposa, de bones a primeres, haver de pagar també un advocat i les costes 

del procés judicial en primera instància. 
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“El meu, els dos primers anys passava bastant de tot. Ni pagar-me... Com encara no ho 

tenim legal lo del divorci, m’ho tinc que pagar jo, perquè clar, no era ell el que es 

divorcia, clar, ho pagues tu. Llavors encara no ho tinc acabat, per lo tant...” 

(Mare treballadora de família monomarental; separada; un fill) 

 

“La pensión no. No me paga pensión, sólo paga el cole de la niña, las actividades en 

verano, y ya está. Los fines de semana que se la lleva, ahora está de vacaciones con él, 

pero nada más.” 

(Mare treballadora de família monomarental; separada; una filla) 

 

“No, ja ho fet per via judicial i m’han dit que com és una cosa civil no poden fer res. 

Perquè no hi ha conveni entre els d’aquí [Andorra] i els d’Espanya. Em van dir que vagi a 

un advocat de Barcelona, i que ho faci per mediació d’un advocat de Barcelona. Ho estic 

fent, m’ha costat 3000 euros, perquè tampoc ningú m’ha ajudat, i l’advocat lo primer que 

ha volgut han estat els cèntims. A més, siguent estrangera d’un altre país... Com que no sé 

on viu, no sé l’adreça, bueno, amb això ja porto tres anys, eh! Tres anys ja porto, eh! I 

com que no sabem l’adreça ni sabem on viu, pues ara ho estan mirant pel treball on 

treballa, a veure si podem localitzar a on viu. Perquè se li pugui retirar la pensió dels 

cèntims que guanya i d’on estigui treballant, que li treguin del sou.” 

(Mare treballadora de família monomarental; separada; dos fills/es) 

 

La situació econòmica pot esdevenir realment greu, quan és la mare la que deixa, amb els 

fills/es, la llar. Moltes es veuen obligardes a fer el màxim d’hores possible de jornada laboral, 

la qual cosa, de bell nou, lluny d’alleujar els efectes de la fallida de la conciliació dels temps, 

de fet els agreuja encara més. En alguns casos (vegeu els fragments reproduïts, d’un cas 

extrem on la mare era maltractada pel marit i va haver de fugir de casa amb la filla), la 

problemàtica pot arribar a ser molt crua i sumir la mare treballadora en una situació de 

desesperació, en mancar la mínima cobertura de les necessitats bàsiques. 

 

“Claro, yo pago 700 euros de piso y cobro 1050 euros. Me queda para comer menos de 

400 euros.” 

 

“Encontré este apartahotel, aquí, que pagaba 70.000 pts, en esos tiempos, y iba como 

podía. Ya te digo, los yogures para la niña, que es lo más importante. Yo pasaba hambre.” 

 



 101

“Encontré un piso muy barato en Encamp que pagaba 25.000 ptas., un sexto sin ascensor, 

sin calefacción. (...) Fue una época que pasé mucho frío, y un día tuve que coger a la niña 

y llevársela a su padre. Él vive dentro de Encamp. (...) Porque allí en ese piso hacía 

mucho frío y la niña lo pasaba muy mal. Entonces fui allí y llevé a la niña y... se pasa 

mal. Además cuando estás sola se pasa muy mal.” 

 

Quan es donen casos de violència domèstica, ja sigui amb maltractaments o amb amenaces, 

les dones a Andorra es troben particularment poc protegides. A la situació de feblesa 

econòmica i emocional en la que estan, s’afegeix sovint l’assetjament per part dels marits, i en 

determinades circumstàncies no hi ha a Andorra ni resposta ni recursos suficients per tal de 

vehicular el seu acolliment, assistència i protecció. Si no es vol denunciar, hi ha pocs llocs on 

se sàpiga que es pot acudir. En alguns casos, la referència són institucions privades d’ajut a 

col·lectius específics, però el seu suport és limitat, com podem veure en el següent fragment: 

 

“Yo lo he pasado fatal, porque él no me ayudaba en nada, me amenazaba. Yo no tenía a 

dónde ir. Yo me he tenido que ir de la casa, y claro, coger a la niña con cuatro años, vívia 

aquí en un apartahotel, llevaba a la niña a Encamp cada día... (...) Porque me daba malos 

tratos y claro, se pasa muy mal, y no hay ninguna ayuda. He ido a todos los sitios, y he 

ido aquí a ‘Dones Emigrantes’ y sí, los primeros quince días me ayudaron. Yo no quería 

denunciar, como no quería denunciar ya, a partir de los quince días, ya no te ofrecen 

ninguna ayuda.” 

 

Però l’assetjament, les amenaces i fins i tot el xantatge dels marits, en casos de separació, no 

són situacions infreqüents a Andorra. Ans al contrari, els marits fan servir sovint aquestes 

amenaces com un recurs (potser el darrer) per evitar la separació o la fugida de la dona de la 

llar. Situacions que solen començar pel control i aïllament de la dona, i que continuen amb 

insults, menysteniments i en darrer terme agressions, després es converteixen en assetjament 

constant i fins i tot amenaces de mort. Els fragments que reproduïm a continuació, de distintes 

dones, expliciten la difícil situació per la que han hagut de passar, mentre els marits gaudien 

d’una certa impunitat en les seves accions. 

 

“_El vaig tenir [el fill] amb 20 anys i portava amb ell 4 anys, llavors no tenia diners, no 

tenia trucades, no sortia de casa, no volia que treballés... (...) Vaig tindre que marxar 

d’aquella casa una nit amb el nen en pijama, jo amb pijama, d’una discussió que va 

vindre la policia. Vaig tindre que anar amb la policia a buscar els biberons...” 
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“Es va tornar molt agressiu, molt [arran de la separació]. Sí, em va agafar un dia, una nit, 

aquí al darrere, (...) amb una navalla aquí [assenyala el seu coll]. Vaig tindre que trucar a 

la policia, el van registrar, i anava amb el seu cosí, i no sé on la va fotre, però estava. El 

dia següent, de dia, de noche... Jo he tingut judicis, de tot...” 

 

“Porque estoy sola, es lo que él me decía. Yo estoy sola aquí, pasa un accidente... Estar 

seis años con una persona es mucho, cuando te come mucho el coco, es mucha 

intimidación. Y coges miedo, y es imposible.” 

 

“A mí me llegó a decir que se tiraba un tiro, que le tiraba un tiro al niño, y luego él. Y 

esto está escrito en los papeles que yo tengo de los juicios.” 

 

“Me’n recordo que una setmana em va dir: ‘a tu et ficaré sota terra’. A la setmana 

següent, em vaig anar de cap de setmana a la platja amb el nen, i quan vaig arribar em 

vaig trobar tot un plano de sorra a la meva porta (...) Vaig fer fotos, vaig anar a la policia, 

les van veure... Per mi que van dir que era jo la boja.” 

 

“Cuando me fui, fue una compañera del trabajo la que me ayudó a coger justo la ropa de 

la niña y mía, porque vino a comer al mediodía [l’ex-marit] y me amenazó, porque yo no 

quise comer lo que él hizo y yo me hice otra cosa. Y cogió un cuchillo y me dijo: ‘te 

mato, la que lo va a pasar mal es la niña porque (...) tú estarás muerta, y la niña lo pasará 

mal. (...) Fue cuando..cuando decidí irme, pero no me podía ir antes porque no podía, no 

tenía dinero. Ya como ví que la niña lo pasaba mal (...) Cuando vi a la niña así, pues dije: 

‘me voy sin dinero y sin nada’.” 

 

En molts casos, les males arts i el joc brut dels marits persisteix quan ja s’ha consumat la 

separació. Hi ha supòsits en què es cau en la misèria moral d’usar i manipular els fills/es, per 

tal de continuar amb les vexacions i el maltractament -ni que sigui en diferit- de la mare. 

 

“Amenazas muchas... Hasta que compré una grabadora y las grabé. (...) Sí... De que ‘te 

voy a matar’, de que ‘te voy a quitar al niño’. El niño, el niño... Porque él es muy 

inteligente, entonces sabe que a mí me da igual lo que me hagan a mí, pero a mi hijo que 

no me lo toquen. Ahí es donde te va a doler, donde te van a hacer daño, con el niño, 

¿sabes? Muchas veces, cuando el niño se lo quedaba él, y volvía a lo mejor del fin de 
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semana, el niño decía: ‘mama, tu eres una puta? Porque el papa dice...’. Esto es muy 

malo. Esto es peor que una agresión. Esto psicológicamente te hunde...” 

 

La repercussió d’aquestes situacions, com és d’esperar, no se circumscriu només a les dones 

afectades, sinó que irradia inevitablement els fills/es. Per a ells i elles aquests conflictes són 

molt durs i difícils d’assumir. Per això, és usual que els fills/es de famílies en les que s’han 

donat episodis de maltractaments, conflictes familiars i situacions crítiques permanents 

desenvolupen mecanismes de defensa com la negació, la projecció de culpes o culpabilització 

dels altres, així com manifestes problemes conductuals i comportamentals, com es diu a Krug 

i altres: “les enfants témoins de violence conjugale risquent plus de contraîre tout un éventail 

de problèmes de comportement, y compris l’angoisse, la dépression, les mauvais résultats 

scolaires, la faible estime d soi, la désobéixxance, les cauchemars et les plaintes à propos de 

la santé physique”.48 En paral·lel, són precisament els fills/es la principal font de suport 

emocional per aquestes mares, en el sentit que esdevenen el motor dinamitzador i el motiu 

principal pel qual les dones responsables de les famílies monomarentals continuen lluitant per 

la unitat familiar, fins i tot a expenses de satisfer les necessitats pròpies de manera subsidiària. 

 

Cal no confondre, certament, casos que no tenen tant a veure amb la conciliació (tot i que 

també afecta) i que s’emmarquen en qüestions d’ordre públic i seguretat de la ciutadania, com 

és el cas de la violència domèstica i de les separacions conflictives. Però hem cregut 

convenient incorporar-ho als resultats d’aquesta recerca, en tant que toca un tema important 

que també té a veure amb la situació que es poden trobar algunes mares treballadores a 

Andorra. De fet, les dades corroboren aquest extrem, ja que en l’estudi d’Aztarcoz i altres49 

s’observa que les mares treballadores de famílies monomarentals tenen pitjor estat de salut 

mental i menys vitalitat que la resta dels grups, segons estructura de la llar. 

 

Tanmateix, el cas general i generalitzable pot no tenir les complicacions inherents a aquests 

processos, però com hem també hem vist, dista molt de ser aproblemàtic. Ans al contrari, a les 

conseqüències pernicioses que la fallida de la conciliació dels temps quotidians sol tenir per la 

criança dels fills/es (els altres grans damnificats de que els temps socials no s’hagin pensat 

des del respecte a la institució familiar), s’afegeixen la inexistència en termes efectius de 

temps de lliure disposició personal per a les mares, la qual cosa sens dubte té a veure amb el 

                                            
48 Krug, E. et alt. (2002), pàg. 115. 
49 Aztarcoz, L. -coord.- (2002). 



 104

sorgiment d’unes conseqüències lesives a nivell físic i psíquic, estretament vinculades a la 

doble centralitat laboral i familiar, i al fet de no poder desconnectar mai dels ritmes infernals a 

que les sotmet la seva circumstància. És per això que un període relativament llarg de 

desconnexió de les rutines quotidianes, de descans de la sobrecàrrega que porten, esdevé una 

mena de somni mític per a moltes d’elles. Hem escollit, com a col·lofó del capítol, un 

fragment de la intervenció d’una d’aquestes mares treballadores, que expressa això d’una 

forma molt punyent, però alhora molt clara i contundent. 

 

“Me encantaría estar en una isla desierta, no ver a nadie, ni un alma, ni una persona, no 

saber de nadie, ni una tele ni una radio, ni un periódico, ¡nada! No existe el mundo, ¡sólo 

yo! Y estar allí 15 días-20, un mes, me da igual, estar allí hasta que diga: ‘¡Ahora quiero 

volver!’. (…) Sabes esta gente que está en coma y reaparece al cabo del año, que se 

despierta. A ver, yo no deseo esto porque es una enfermedad, ¡pero algo así!” 
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7) LES DEMANDES DE LES MARES TREBALLADORES 
 

 

7.1) Demandes de mesures de suport a la conciliació 
 

Quan es pregunta a les mares treballadores d’Andorra què els caldria per tal de poder conciliar 

els seus temps de la vida quotidiana, se centren -com era d’esperar, atesa la dinàmica que hem 

pogut observar al llarg de tota la recerca- en la perspectiva de conciliar sobretot el seu temps 

d’ocupació laboral amb el temps de cura i dedicació als fills/es. Això explica que la pràctica 

totalitat de les demandes abordin principalment aquest punt. 

 

Les demandes més freqüents es refereixen sobretot a la canvis en els horaris i en les jornades 

de treball. Algunes mares treballadores demanen fer jornada intensiva, o bé una reducció de 

jornada, de les 8 hores preceptives, a entre 6 i 7 hores. La majoria d’aquestes demandants s’hi 

acollirien si els ho permetessin fer, i acceptarien una reducció proporcional del sou, en aquests 

supòsits. No és, doncs, aquest l’inconvenient més gran que hi veuen, sinó més aviat el de com 

aquesta mesura podria repercutir en la seva promoció interna dins de l’empresa on treballin. 

Cal remarcar que una bona part de les mares treballadores que formulen aquesta demanda 

tenen el seu lloc de treball a l’Administració. 

 

“Jo crec que de treballar la jornada normal de vuit hores passar a treballar-la de sis, per 

exemple, estaria bé...” 

 

“De ocho a tres o cuatro o algo así, una cosa que tenga la tarde para aprovechar, para la 

casa, para los hijos.” 

 

“_Fer set hores seria lo ideal. Jo ara he fet de nou a quatre i és ideal. Perquè a mi em 

permet portar-lo al cole i anar a recollir-lo. 

_Clar. 

_I puc estar amb ell i dedicar-li temps. I això és lo més important.  

_Perquè llavorens no vas estressada i no els hi crides a la nit...” 

 

D’altres mares treballadores advoquen per una solució encara més radical: la implantació de 

la mitja jornada com a opció, o d’una reducció substancial (a 25 hores setmanals, per 
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exemple). També assumeixen que la minva de temps de treball comportaria una minva 

important dels ingressos salarials, però algunes estarien disposades a assumir-ho. Òbviament, 

no és el cas de les mares treballadores que tenen sous més baixos, ni molt menys el de les 

mares de famílies monomarentals. Cap d’aquestes no es poden permetre reduir els seus 

ingressos. En alguns moments, però, sorgeix també la idea de que l’Estat fes un paper similar 

al dels països nòrdics o centreeuropeus, i financés en part el fet de ser mare i la criança dels 

fills/es, compensant així la pèrdua de poder adquisitiu que es produiria per la sortida parcial 

de la mare treballadora del mercat laboral. 

 

“Jo no faria tantes hores. Jo intentaria fer mitges jornades de nou a una.” 

 

“Mitges jornades o coses d’aquestes...que va súper malament a les empreses però doncs 

bueno...farien les coses més elàstiques i més normals, no haver de córrer tot el dia...” 

  

“_Menys hores. 

_Menys hores, poder escollir entre guanyar menos i treballar menos. 

_Seria ideal.”  

 

“M’encantaria treballar mitja jornada, i l’altra mitja suposo que falta alguna mena de 

pensió o d’ajuda, com en els països nòrdics, perqué puguis cuidar dels teus fills. Aquí no 

ho pots fer. No hi ha cap mena d’ajuda. A França, fins i tot et donen una ajuda. Pots tenir 

canguro i t’ho paga l’Estat.” 

 

En realitat, el factor fonamental que explica aquestes demandes és la voluntat de conciliar el 

temps de treball amb la dedicació als fills, com hem dit. Però això, de vegades, no es formula 

com a demanda de reducció del temps de treball, sinó més aviat com una demanda de major 

adaptació dels horaris i les cadències d’aquest als horaris en què es poden deixar els fills/es a 

les guarderies o a les escoles. 

 

“Canviar lo de la feina, no? Els horaris, adaptar-los més a l’horari del nen...” 

 

“Jo penso que l’horari de treball s’hauria d’adaptar un mica a les dones treballadores. 

Sense fer discriminació, perque hi ha dones també que no tenen fills i fan el mateix 

horari, de 9 a 5. Tenim una guarderia que fa un horari, però a lo millor jo faig fins a les 8 

perquè tinc la guardería fins a les 8.30, clar. Però jo al setembre tinc la nena a l’escola, i 
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clar, a les 5 tanquen. O sigui, et deixes allà no mig sou, però bastant diners... Jo perquè 

tinc familia aquí, pero si no tinguèssim a ningú hauriem de buscar algú de confiança que 

la pugués cuidar fins a les 8 o 8.15. Fins que arribo. Penso que les empreses hauriun de 

tenir un estatut per les mares que son treballadores, intentar fer un horari, no sé, de 9 a 5, 

encara que sigui intensiu, o fer de 8.30 a 5, que puguis parar mitja horeta per dinar. Però 

que poguèssis sortir a les 5 per anar a buscar... no com jo que treballo fins a les 8.” 

 

“Pues de 9:30  a 16:30 h. Mis hijas entran a las 9:15 y salen a las 17h, sería el ideal. O de 

noche, ¡cómo la luna! De 12 de la noche a 6 de la mañana.” 

 

“El problema és que els nens al cole fan el mateix horari que a la feina, llavors clar... no 

pots estar a tot arreu. Si els nens fessin més hores, o tu menys hores, podries coincidir, 

però sinó...” 

 

Tot i amb això, també s’enregistra l’opció contrària, la que advoca perquè es propiciï que les 

mares treballadores, quan tenen els fills/es en edats inferiors als 3 anys, puguin exercir més 

temps de mares, encara que això requereixi d’ajudes complementàries. Aquesta lògica, 

d’alguna manera, podria compenetrar-se bé amb la petició de mitges jornades, encara que 

també formula altres alternatives, com l’ampliació dels períodes de baixa per maternitat. En 

tot cas, sempre es té clar que caldria, com a mesura addicional, un cert suport econòmic a les 

famílies que s’acollissin a aquestes opcions. 

 

“Jo penso que s’ha de trobar una solució en que les dones que tenen fills petits hagin de 

treballar menys hores i que les guarderies tanquen més d’hora, perquè tampoc és plan que 

els nens es quedin tantes hores a la guarderia.” 

 

“Millorar la llei del treball a nivell d’horaris i ajudes complementàries. I afavorir la 

criança dels fills d’una manera directa, amb un dels dos pares a casa.”  

 

“Mira, de primera jo ja demanaria més baixes. Som potser un dels països que té menos 

baixa maternal d’Europa, perquè em sembla que tots tenen més baixa...” 

 

“Que donessin paremís de maternitat de dos anys o tres...” 

 

Una altra demanda que apareix és la de les guarderies de proximitat a la feina. En alguns 

casos, responen a la mera complicació que representa per a moltes mares treballadores ajustar 
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els horaris d’entrada a la feina amb el moment en què porten els fills/es a una guarderia, en 

especial si els dos emplaçaments estan distants. En d’altres casos, la proposta és més concreta, 

i es refereix a l’existència de guarderies en el lloc de treball, o en la zona colindant. D’aquesta 

manera, algunes de les mares treballadores d’Andorra es fan ressò del que ja és una realitat a 

d’altres països de l’entorn (fins i tot de l’entorn proper), al menys en determinades empreses. 

En particular, les mares que treballen a l’Administració consideren que els seria de molta 

utilitat que es fes una guarderia a Govern. Val a dir que aquesta mesura és també una de les 

que recomanen part dels i les professionals que han participat en el treball de camp de la 

recerca. 

 

“Una de les coses que veig que estan fent cada vegada més i que veig que les mares estan 

(...) molt contentes, és quan per exemple tenen una guarderia en el lloc mateix del treball. 

Jo crec que és una bona cosa, perquè veuen al nen.” 

(Psicòloga) 

 

“Això de les guarderies al treball. Que fessin guarderies al treball...” 

(Mare treballadora) 

 

També es proposa com a demanda l’opció inversa, que té a veure amb el desenvolupament de 

les Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: es formula la possibilitat de 

teletreballar des de casa, en els casos en què això sigui adient pel tipus de feina que es fa, i 

quan l’afectada fos una mare treballadora amb fills/es de curta edat. 

 

“...treballar des de casa, en algo que fos des de casa, amb l’ordinador mateix.” 

 

Una altra assignatura que es considera pendent és la de les ajudes socials a les mares 

treballadores de classe social més desafavorida i amb problemes socioeconòmics importants. 

Així, es demanen ajuts econòmics, quotes progressives en el pagament de guarderies, i 

subvencions a les activitats estivals pensades per a nens/es en edat escolar. Algunes de les 

participants es mostren favorables a haver de pagar impostos directes, si com a contrapartida 

s’articula un entramat de polítiques socials que tingui en compte les necessitats que tenen les 

distintes capes de la població, en el sentit referit. 
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“Para las mujeres que estamos así, solas, tendría que haber unos pisos, o que hicieran 

algo, que tuvieras que pagar del piso 250 o 300 euros.” 

 

“A França pagues la guarderia en funció del teu sou.  El que té més paga més. Clar, son 

guarderies del govern. Però aquí també es podria fer, no? Les persones que tinguin més 

sou, paguen més. I les persones que tinguin menys, que paguin menys.” 

 

“Luego, en verano, gente como nosotros que no podemos marchar de vacaciones por la 

economía ni nada, pues ayudarnos a que los niños puedan disfrutar.” 

 

“A mí no me importaría que me quitaran la parte del sueldo, o la fiscalidad que vamos a 

tener ahora en Andorra, que sirva por favor a nivel social, porque lo necesitamos.” 

 

Però no tot són demandes dirigides cap a l’Estat o les administracions públiques andorranes. 

Hi ha també el desig de que es produeixi un canvi cultural important en l’assumpció per part 

de la població masculina d’aquesta centralitat domèstico-familiar que històricament li ha 

vingut mancada. És, però, una demanda poc concretable, que només alguna de les mares 

treballadores participants s’atreveix a vincular amb la necessitat d’introduir canvis en 

l’educació, i tendir més a coeducar en la igualtat d’homes i dones a les noves generacions, ja 

des de ben petits/es. 

 

“Jo el que canviaria és la mentalitat dels pares. De que entenguessin de que assumim la 

responsabilitat. Aixó els pares moltes vegades no en són conscients. En un cap de 

setamana no tenen suficient temps d’entendre que el nen sempre està amb tu.” 

 

“Jo insisteixo que la solució passa per l’educació, i que els homes han d’entendre que la 

responsabilitat ha de ser compartida. I aixó s’ha de començar a treballar des de petits.” 

 

Finalment, una demanda que també sorgeix respon a la constatació d’un dèficit, i és la 

inexistència de cap associació de mares treballadores (ni tan sols de mares de famílies 

monomarentals), per tal de fer xarxa i establir un sistema d’ajuda mútua vehiculada des d’una 

organització formal, però també per tal de tenir una veu que es pugui fer sentir davant de les 

diferents institucions andorranes. 
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En resumides comptes, i fora de les mesures de flexibilitat horària i de millor proveïment de 

serveis i ajuts socioeconòmics, no es pot dir que els discurs de les mares treballadores quant a 

demandes concretes sigui especialment ric, ni que contempli d’altres aspectes fonamentals, 

com pot ser la disposició d’un temps lliure efectiu, o una decidida política de sensibilització 

que persegueixi la major implicació dels homes en l’esfera domèstico-familiar. En el fons, tot 

gravita molt a l’entorn de tenir recursos per tal de poder conciliar els temps, i a que es faci 

possible -caldria dir que no només des de les institucions, sinó que també des del propi 

sistema productiu- la compatibilitat que permeti les dones d’Andorra poder optar per la 

presència plena en el mercat de treball, i alhora poder-se dedicar a la criança dels fills/es 

també amb plenitud, sense necessitat de fer difícils i costosos equilibris que s’acabin pagant 

en la malmesa de la seva salut física i psíquica. És a dir, el que és un clam és la demanda per 

part de les mares treballadores d’Andorra de que es remoguin els obstacles que impideixen 

que la disjuntiva entre ser mare i alhora ser treballadora quedi definitivament superada. 
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8) CONCLUSIONS 
 

8.1) Conceptes bàsics i context de partida 
 

La falta de conciliació dels temps de la vida quotidiana té dos àmbits principals d’afectació: la 

família, i el temps de lliure disposició personal. En realitat, forma part de la lògica sistèmica 

que constitueix el marc del fenomen estudiat. En aquesta lògica, que no és altra que la lògica 

de la vida quotidiana de les persones, discernim tres temps bàsics: el temps de treball 

productiu o remunerat, el temps de treball domèstico-familiar, i el temps de lliure disposició 

personal. Els tres temps es corresponen amb tres àmbits bàsics de socialització i 

desenvolupament existencial de les persones: el treball productiu correspon a l’àmbit laboral; 

el treball domèstico-familiar, a l’àmbit de la llar i de la família; i el temps de lliure disposició 

personal, que es pot emprar indistintament en el marc familiar, en un àmbit estrictament 

individual, o bé en un marc social ampliat (també conegut com el cercle de relacions socials). 

 

El context andorrà d’organització dels temps de la vida quotidiana es mou a cavall entre les 

darreres tendències globals i les particularitats de l’economia i el mercat de treball del 

Principat, les quals operen en general com a catalitzadores de les tendències esmentades. Així, 

el canvi del model breadwinner (l’home com a cap de família únic o principal perceptor de 

rendes del treball) pel model dual (que fa que la dona s’incorpori al mercat de treball, i ja no 

de forma secundària) es deixa notar a Andorra més que a d’altres països -a Andorra, la taxa 

d’ocupació femenina és del 70’4% (dades del 2004), molt per damunt del 56% de promig de 

la Unió Europea, i a l’alçada de països com Dinamarca i Suècia, capdavanters en aquesta 

dada-. L’alta taxa d’ocupació femenina andorrana, però, és deguda al fet de ser un país on la 

major part de la mà d’obra prové de la immigració econòmica, ja que el model predominant 

en la majoria de les famílies immigrants és la de treballar tots dos, per tal de rendibilitzar al 

màxim la situació econòmica de les seves llars. A més, el fet que bona part dels immigrants 

ocupin llocs de treball de baixa qualificació, amb baixes remuneracions, també els fa 

indispensable el que treballin els dos membres de la parella. 

 

Però si les taxes d’ocupació femenina aproximen Andorra als països nòrdics, les dades sobre 

l’abast de cobertura assistencial de caire estatal se situen a les antípodes, ja que l’Estat del 

Benestar andorrà, amb les xifres a la mà, es presenta com un estat feble, de mínimes 
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cobertures. Aquesta circumstància condiciona poderosament la situació de les famílies, i les fa 

més dependents encara de la percepció de rendes que deriven de l’ocupació laboral. 

 

Quant al mercat de treball, també és força particular. Per bé que la tendència a la terciarització 

de les economies -amb el guany progressiu de posicions del sector serveis- és una constant a 

l’alça en les economies desenvolupades, l’elevat grau de terciarització de l’economia 

andorrana no és tant un producte de l’evolució estructural del seu teixit productiu, sinó més 

aviat es deu al seu posicionament estratègic com a pol d’atracció comercial i de turisme de 

lleure envers la ciutadania dels estats veïns, França i Espanya. Això fa que predominin sectors 

com el comerç, la restauració i hostaleria, els serveis de lleure, etc. En alguns d’ells, com 

passa en particular en la restauració, els horaris són extensos i envaeixen fins i tot els caps de 

setmana, aspecte que es reflecteix en les jornades de treball que han de suportar les persones 

que hi treballen en qualitat d’operaris/es. 

 

La composició sociodemogràfica dels residents a Andorra introdueix un condicionant 

addicional: l’escassetat de les xarxes familiars. Molt sovint, les famílies immigrants venen 

essent només la parella, o com a molt amb els fills/es. És difícil que portin amb si els 

ascendents de la parella, i tampoc és comú que vinguin les línies colaterals, al menys no en un 

primer moment. El cas és que com a conseqüència, són moltes les famílies de pares i mares 

que no tenen xarxes familiars que puguin esdevenir un suport de cura dels seus fills/es, i per 

tant un suport per a la conciliació. 

 

Les condicions estructurals fan que sigui inevitable que a Andorra hi hagi un dèficit en la 

conciliació. Per raons socioeconòmiques òbvies, de procura de les condicions materials 

bàsiques d’existència (aspecte prou més acusat entre les famílies immigrants), és el temps de 

treball productiu el temps estructurant de la societat. En ser el temps principal, el que 

proveeix de recursos per automantenir-se i àdhuc desenvolupar-se en els altres temps, ell és el 

que marca la pauta temporal. Els altres temps giren clarament al voltant d’aquest primer, 

encara que això no es produeix amb la mateixa intensitat en els dos gèneres. Producte de 

l’ancestral divisió sexual del treball, els rols tradicionals dels homes han gravitat al voltant de 

la centralitat de presència en el món del treball productiu, mentre que a les dones se les 

atorgava un rol de centralitat en les funcions de tasques de la llar, criança dels fills/es i cura de 

persones necessitades. De manera que mentre l’home es veia com a “treballador” i “pare” (en 

el sentit d’autoritat familiar), la dona era “mestressa de casa”, “mare” (en el sentit més 
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assistencial del terme) i “cuidadora”. Amb els nous temps, les dones han transcendit la 

centralitat de la llar i s’han fet presents en el món productiu, però els homes no han fet el camí 

invers, o no amb la intensitat que era d’esperar. 

 

Així, els homes, en observar una estricta centralitat productiva, fan dependre els altres dos 

àmbits (família i temps personal) del temps de treball. Tanmateix, això els provoca un reduït 

nombre de friccions temporals, ja que són poc presents en el treball domèstico-familiar, i 

només relativament en la criança dels fills/es. En el cas de les dones que treballen a temps 

complet, la seva bicentralitat en l’esfera laboral i l’esfera domèstica fa que les friccions 

temporals augmentin, sobretot quan el fet de tenir fills/es de curta edat incrementa 

substancialment la seva càrrega de treball familiar. El fet addicional de que els temps de la 

producció no estiguin pensats en clau de compatibilitat amb la resta dels temps, sinó 

únicament en funció de les necessitats inherents a les empreses i al sector, fa que sovintegin 

els problemes de conciliació per a aquestes mares treballadores. Al seu torn, i pel que fa al 

temps de lliure disposició personal, esdevé sempre residual dels altres temps (ja que aquells 

contenen obligacions), per bé que amb el resultat de que les mares treballadores pràcticament 

no en disposin, atesa la doble jornada de treball que acaben fent a causa de l’esmentada 

bicentralitat (és el que s’ha vingut a anomenar la “doble presència”). 

 

 

8.2) Les dones d’Andorra: entre l’imaginari i la realitat 
 

L’escala de valors de les mares treballadores d’Andorra també ha experimentat canvis en 

relació a les seves pròpies mares o àvies. En l’actualitat, la seva mentalitat sembla haver-se 

desplaçat també a un imaginari de bicentralitat (al mercat de treball i a la llar), encara que 

asimètrica. Per a les dones d’Andorra d’avui, en la seva immensa majoria, semblen tenir clar 

que per a elles la família (i en particular, els fills/es) és el primer, però alhora pensen que el 

treball els és necessari per a la seva realització personal. És a dir, no se saben veure ni només 

com a mares i mestresses de casa, ni només com a treballadores, salvant comptades 

excepcions. Malgrat que en cas de disjuntiva i de tenir condicions materials que els ho 

permetés, triarien abans ser mares que treballar, el que no volen és haver de triar. Volen ser 

alhora mares i treballadores, però volen que això els sigui possible sense costos superiors als 

raonables (cosa que ara com ara, no sol complir-se). 
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La família i els fills són vistos com a font de satisfaccions i realització personals, però també 

com a font de desgast. Pel que fa al treball productiu o remunerat, també és vist com a font de 

realització personal (en especial quan és vocacional, i sobretot quan les condicions de treball 

són estimulants). El treball productiu és per a les dones d’Andorra una faceta alternativa i 

complementària a les seves identitats; mitjançant el treball productiu diuen “sentir-se útils” 

(és curiós com internalitzen la invisibilització del treball domèstico-familiar, al respecte) i 

alhora les oxigena de les altres atribucions assumides, i de pas els permet relacionar-se amb 

altra gent i socialitzar-se d’una manera com no podrien fer d’estar quasi tot el dia a la llar. I 

finalment, el treball productiu també és vist, òbviament, com un mitjà d’obtenció d’uns 

ingressos necessaris per a la llar, però també necessaris per a la seva independència i 

autoestima personal. 

 

El vincle de les dones d’Andorra d’avui (ja siguin joves o de mitjana edat) amb el treball 

productiu no és circumstancial o conjuntural. Ans al contrari: té voluntat de perdurabilitat. 

Només accepten una interrupció parcial en la seva centralitat productiva, durant el període en 

què els fills/es són recent nascuts i esdevenen més dependents de les atencions dels pares i 

mares. Però a diferència del model tradicional, no volen retirar-se del mercat de treball, com a 

molt accepten un període de suspensió o de reducció de la dedicació. 

 

En canvi, el temps lliure és vist com a quelcom residual. Representa, a hores d’ara, un 

autèntic buit cultural. Poques dones saben realment què fer amb el seu temps lliure, en cas que 

en poguessin disposar. Això les diferencia dels homes, i només tenen models més propers en 

el cas de les dones més joves. Clar que, en realitat, tampoc no és que el comú de les persones 

sàpiga massa què fer i com aprofitar el seu temps lliure. Ni tan sols els homes. Socialitzats 

com hem estat tots (i ara, com més va més sembla que també totes) per al treball com a 

activitat principal, els temps lliure sol reconduir-se a funcions de lleure familiar (sobretot en 

les dones), i només de vegades al lleure relacional (clarament en els homes, i més tímidament 

en el cas de les dones). Alternatives de tipus més individual, com el desenvolupament 

d’aficions personals o hobbies és quelcom més difícil de trobar, i en el cas concret de les 

mares treballadores, es dóna únicament en casos excepcionals. D’altra banda, no és menys 

cert que és un dilema que queda molt lluny de l’imaginari d’aquestes dones, perquè estan 

acostumades a funcionar sense cap mena de temps lliure que no sigui residual, per causa de la 

intensitat amb què es dediquen al món productiu, a la llar i -quan arriben- als fills/es. 
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La realitat de les dones d’Andorra, més enllà dels anhels presents en el seu imaginari, és 

també una realitat dual, de bicentralitat intensa. Es lleven sovint abans que ho facin els seus 

marits (tot i que se’n van dormir alhora o fins i tot més tard), per tal d’avançar tasques de la 

llar o fer l’esmorzar i despertar els fills/es. En aquestes tasques inicials del dia el marit sol ser 

absent o bé dóna un suport secundari. Són pocs els casos en què els papers principal i 

secundari s’inverteixen entre pare i mare. De fet, aquesta és una constant que es repeteix al 

llarg de les tasques de la llar que cal fer quotidianament. La responsabilitat és assumida per la 

mare treballadora (és omnipresent en la gestió i planificació de les tasques a fer), i el marit és 

present en tasques d’ajuda o com a molt en un repartiment desigual. Tot i que difícilment es 

pot parlar de corresponsabilitat o simetria d’homes i dones en el treball domèstico-familiar, 

l’ajut dels homes en el mateix és força valorat per les dones, tot i que també són conscients de 

l’excès de les càrregues que assumeixen. A tall d’exemple, aquesta dada s’ha quantificat en la 

recerca citada en el capítol dedicat al context, i la dedicació horària setmanal de les dones 

d’Andorra a les tasques de la llar (27’7 hores) triplica a la dels homes (9’4 hores). La 

diferència s’eixampla, a més, a mesura que ens acostem a les realitats de les parelles de més 

edat, i en canvi es redueix en les parelles més joves. 

 

La interferència del temps de treball productiu es deixa sentir també a primeres hores del 

matí. Les mares treballadores d’Andorra es lleven entre les 6’30 i les 7’30 h., i acostumen a 

ser elles les que portin els fills/es a la guarderia o a escola. Algunes tenen, quan se’n van a 

treballar, el suport dels seus pares i mares o dels seus sogres, però les que poden comptar amb 

aquest ajut són una minoria, a Andorra. Per la resta, el principal suport, i que agraeixen molt, 

és el matiner horari d’obertura de les guarderies (sobre les 8 h.). Això permet a moltes mares 

treballadores deixar els fills/es i anar-se’n a treballar. 

 

És la tònica general que els nens i nenes es quedin a les guarderies fins que el pare o la mare 

surten de la feina (o de vegades, més temps, si han de fer la compra o fins i tot en cas que es 

vulguin dedicar algun temps a sí mateixos -encara que això passa amb una minoria-). Per les 

mares treballadores participants en l’estudi, un horari laboral partit que es mogui entre les 8 i 

les 18 h. es considerat prou adequat, ja que permet deixar i anar a recollir els fills/es, fer 

algunes tasques de la llar (com anar a comprar, per exemple), i fins i tot dóna un cert temps 

per estar amb els fills/es (portant-los a jugar al parc, per exemple, o dedicant-los temps a 

casa). En canvi, horaris que exigeixin entrar a la feina abans de les 8 h. i/o sortir després de 

les 20 h., així com treballar el cap de setmana, són els escenaris més temuts i rebutjats. De fet, 
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la satisfactorietat amb la pròpia feina sol anar en funció inversa al seu grau d’interferència 

amb el temps de dedicació als fills/es. 

 

Hi ha, però, moltes dones que no tenen més remei que assumir horaris incompatibles, perquè 

no troben cap alternativa (ja sigui pel sector en el que estan, o per la seva qualificació, o per 

no tenir massa temps per a buscar, etc.). Sovint, són dones d’origen immigrant, que no 

disposen de xarxa familiar de suport, i que tenen la parella treballant amb horaris similars o 

pitjors. En el cas de les famílies monomarentals (una mare sola amb fills/es), la situació pot 

agreujar-se encara més -cal tenir en compte que el promig setmanal d’hores d’ocupació 

laboral és de 36’7 hores en dones en parella, però puja a 43 hores en mares soles-. De fet, hi 

ha casos de nens o nenes de menys de 10 anys, que han de marxar sols a casa quan surten de 

l’escola, i que s’esperen sols a la llar fins que arriba la mare de la feina; també hi ha casos de 

parelles que decideixen enviar els seus fills/es a viure llargues temporades amb els avis, fora 

d’Andorra, perquè no poden assumir la seva criança al Principat, ateses seves condicions 

horàries de les seves jornades laborals. 

 

Fins i tot quan els horaris no estan especialment desincronitzats amb els de les guarderies o 

les escoles, hi ha un rebuig a les jornades partides i relativament extenses de treball. Per a 

moltes mares treballadores, el no poder fer horaris intensius de matí, per exemple, fa que no 

puguin veure els fills/es només que al matí amb corredisses, i al vespre-nit una estona. Quan 

són petits/es, l’efecte és més punyent, ja que perceben que s’estan perdent el creixement dels 

seus propis fills/es. Malgrat tot, la majoria de les que es mostren crítiques, reconeixen que no 

poden reduir la seva presència al mercat de treball, perquè amb els ingressos de la llar, i les 

despeses a què han de fer front, necessiten un sou al menys com el que guanyen, i només 

poden obtenir-lo treballant a jornada completa i de vegades acceptant horaris certament 

draconians, en funció de l’empresa o del sector on treballen. La resignació a aquesta 

circumstància, però, no fa que la situació es visqui d’una manera menys dramàtica per part 

d’algunes mares, sobretot quan els fills/es manifesten actituds de rebuig o fins i tot de 

xantatge moral en haver de ser portats a la guarderia. Aquesta vivència de la situació provoca 

en moltes d’elles un sentiment de culpa, que després miren d’alleujar adquirint una conducta 

permissiva envers els fills/es, amb una feble normativitat i imposició de límits, i recorrent a 

les recompenses materials en forma de joguines, etc. Aquesta lògica d’actuació, a més, també 

la secunden els pares -per les mateixes raons-, i pot esdevenir particularment intensa en casos 

de separacions o divorcis amb custòdia compartida. 
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8.3) Les empreses i la conciliació a Andorra 
 

En general, no es pot dir que les empreses radicades a Andorra tinguin en la seva agenda la 

qüestió de la conciliació. No es detecten polítiques específiques al respecte que puguin 

incardinar-se en els codis de responsabilitat social corporativa. Però el 40% de les empreses 

diu permetre la mitja jornada, mentre que el 23% admet canvis d’horaris o de torns per raons 

familiars, i el 19% contempla la flexibilitat d’horari entesa com a major autonomia pel 

treballador/a. Val a dir, però, que malgrat les dades exposades, caldria veure quins són els 

segments de l’empresa als quals s’aplica una o altra mesura, o si aquesta s’aplica per a tothom 

igual, que no té perquè. D’igual manera, cal esperar la distribució interna de les empreses que 

contemplen aquestes opcions sigui molt variable en funció de factors com el sector i el volum 

de la plantilla, entre d’altres. 

 

La majoria de les mares treballadores, però, diuen desconèixer si les seves empreses tenen o 

no mesures preestablertes per supòsits en què calgui una major conciliació. De fet, també 

desconeixen si hi ha cap normativa que fixi alguns criteris. Les úniques que sí són conscients 

d’aquestes mesures són les mares treballadores que treballen a l’Administració. 

 

El costum, a Andorra, és que la necessitat de reajustaments temporals per tal de conciliar sigui 

quelcom que s’hagi de tractar amb els o les caps directes, cosa que individualitza molt la 

casuística, ja que són els i les superiors els que tenen més marge de discrecionalitat. 

Aleshores, els factors condicionants passen a ser d’índole personal i relacional, més que no de 

tipus normatiu o estructural i inherent a cada empresa. La major o menor flexibilitat atorgada 

a la mare treballadora dependrà en bona mesura de la seva relació amb el o la superior 

immediat, o bé del tarannà d’aquest darrer/a. En alguns casos, a més, es detecten arbitrarietats 

o desigualtats en el tracte, senyal que no s’aplica un criteri unificat que respongui a una 

política empresarial clara envers la qüestió. 

 

En termes generals, es detecten tendències diferents en funció del volum de les empreses o del 

sector al qual pertanyen. Així, les empreses petites són les que concedeixen més flexibilitat 

(també el tracte és més directe amb l’empresariat), i per contra les empreses mitjanes i 

sobretot les grans són sovint força inflexibles, i és on més es nota la discrecionalitat dels caps 
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intermedis, a l’igual que les pressions informals que aquests exerceixen per tal d’inhibir la 

petició de mesures excepcionals per raó de les necessitats de conciliació. En relació als 

sectors, es reconeix la major flexibilitat a l’Administració, mentre que sectors com el de la 

restauració i l’hostaleria són els més renuents a concedir cap mena de flexibilitat a les seves 

treballadores. En línies generals, però, se sol ser més condescendent en casos d’absència 

puntual per causa de malalties dels fills/es. En qualsevol cas, la percepció generalitzada en les 

mares treballadores és que l’ús de mesures de conciliació de forma continuada compromet i 

redueix seriosament les possibilitats de promoció professional de la treballadora que les 

empra. Altres opcions més tolerades, com la reducció de jornada -allà on s’admet-, tenen el 

mateix efecte. D’altra banda, la poca disponibilitat d’aquestes jornades reduïdes, i la seva 

menor remuneració, fan que moltes dones no les puguin contemplar com a alternatives reals, 

ateses les necessitats econòmiques de les seves llars. 

 

 

8.4) Percepció, coneixement i realitat del suport institucional a la conciliació 
 

Actualment, el recurs que es percep com a principal suport a la conciliació per part de les 

mares treballadores és la xarxa de guarderies d’Andorra, i els seus amples horaris d’obertura. 

De fet, sense aquestes guarderies moltes mares treballadores no podrien exercir els dos rols. 

El que es critica, però, és el seu cost. També es critica, per part de les mares treballadores, la 

mancança d’espais infantils, així com d’alternatives suficients de cara a les vacances escolars, 

que esdevenen un veritable problema per les famílies que no tenen cap xarxa de suport. 

 

Quant als suports institucionals específics a la conciliació, només s’identifiquen com a tals les 

prestacions socials per a casos de necessitat econòmica, ja que són un ajut per les mares 

treballadores enfront de la multiplicació de despesa que suposen els fills/es de curta edat, i 

més quan han d’anar a guarderies o a altres espais de pagament. Al respecte, es detecta un 

general desconeixement d’aquestes prestacions socials. Quan es coneixen, es critiquen per 

insuficients.  

 

Afloren força casos -de coneixement directe o indirecte- en que, tot i declarar tenir-ne 

necessitat, no se’ls concedeix cap ajuda per estar per damunt dels llindars establerts. És per 

això que es critica que els llindars a partir dels quals es concedeixen els ajuts siguin massa 

baixos, la qual cosa fa que les famílies humils que tenen problemes econòmics importants 
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però no arriben a una situació de pobresa extrema, no se’n puguin beneficiar. La major part de 

les mares treballadores consideren, arran d’això, que per les institucions andorranes (tant les 

del Govern com les dels Comuns) la consideració del suport a la família és mínima, i 

pràcticament inexistent per als casos de conciliació. Alguns dels casos ens diuen haver-se 

trobat amb què les oficines on s’adreçaven els manifestaven una orientació subsidiària del 

suport, en demanar-lis que primer recorressin als altres membres familiars dels quals 

poguessin disposar, i només en segon terme podrien tenir lloc els ajuts. Aquest criteri ha estat 

àmpliament criticat per considerar-lo ridícul i trasnotxat, en uns temps on els nuclis familiars 

ja no funcionen com a clans de suport mutu, sinó que s’han instal·lat en una lògica més 

individualista. I en particular, es critica també la desprotecció de les famílies a l’hora de fer 

front al cost de l’habitatge, per les mancances percebudes en aquest tipus d’ajuts. 

 

Finalment, es critiquen també determinats mecanismes de funcionament d’algunes prestacions 

socials, com el suport a l’assistència sanitària i en les baixes laborals. En el primer cas, diuen 

que per a moltes mares treballadores amb fills/es de curta edat és un desgavell en l’economia 

de la seva llar haver d’avançar el pagament dels serveis de salut, i haver d’esperar a que 

després se’ls retornin les quantitats. D’igual manera, es critica que no hi hagi cobertura 

salarial de les baixes laborals i calgui contractar una assegurança, amb el corresponent cost de 

la mateixa. 

 

En definitiva, el suport a la conciliació per part de les institucions acaba per esdevenir, en les 

reivindicacions de les mares treballadores d’Andorra, en realitat un suport econòmic als 

costos que tenir fills/es representen per a les famílies, en especial quan la situació econòmica 

d’aquestes no és gens desofegada. La inversió de diners que les famílies han de fer per tal de 

poder conciliar el tenir fills/es amb el treballar s’assumeix com a inevitable, per bé que és en 

aquest punt on se centren les demandes de suport econòmic per part de les institucions. En 

resum, podríem dir que conciliar té un preu i que, a Andorra, és car -i ho és més per 

determinat segment de famílies-, i es troba a faltar el suport de les ajudes econòmiques 

estatals per abaratir aquest cost. 

 

Es constata, però, que l’existència, condicions i regulació de les ajudes que actualment 

disposen les institucions andorranes per aquests motius solen ser desconegudes per la 

població, incloent en ella les mares treballadores d’Andorra, i en particular aquelles que 

manifesten tenir unes necessitats que farien de les seves llars beneficiàries potencials 
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d’aquesta normativa existent. Aquesta constatació dóna compte també d’un curt-circuit en la 

comunicació i el coneixement públic d’aquestes mesures, que caldria esmenar en el futur, 

potser amb la institució d’agents intermediadors que s’encarreguin de detectar casos de risc, i 

n’informin de les possibles mesures i de la seva tramitació. 

 

 

8.5) Estratègies i demandes de conciliació de les mares treballadores d’Andorra 
 

Ja hem parlat de com les guarderies, i per extensió les ludoescoles i similars, esdevenen el 

principal recurs estratègic per a conciliar la vida laboral amb la familiar. La satisfacció, però, 

d’aquestes estratègiques és molt relativa, ja que no es percep com a quelcom positiu per a 

l’infant el passar molt de temps en aquests centres. Per això qui pot empra com a recurs 

prioritari les xarxes familiars (avis, àvies, de vegades oncles i tietes, i fins i tot els germans 

grans) perquè es facin càrrec dels menors dependents. Però el recurs a la família extensa, en el 

cas d’Andorra, no és fàcil, i no és ni de bon tros a l’abast de tothom. Per això també es fa ús 

de les cangurs, encara que venen a ser una mena de darrer recurs, tant pel seu cost com també 

pels recels que comporta algú que no es coneix prou bé. 

 

Altres estratègies tenen a veure amb la desincronització voluntària i calculada dels temps de 

treball dels dos membres adults de la parella. Així, pare i mare procuren establir uns horaris 

on quan no hi és, hi sigui l’altre, i viceversa, per fer-se càrrec dels infants. Malgrat tot, aquest 

tipus de solucions tenen com a contrapartida un cert ressentiment de les relacions de parella, 

en reduir-se dràsticament el temps de què disposen per estar junts. Hi ha, també, el recurs 

puntual a altres xarxes de tipus no familiar, com per exemple veïnes, amistats, o fins i tot 

companyes de feina. En alguns casos, l’estratègia no passa per fer ús de xarxes de cuidadors o 

per cercar-los al mercat, sinó que s’opta per transferir prematurament als fills/es certs graus 

d’autonomia, com tornar sol a casa, o estar-s’hi sol durant un cert temps (són solucions que es 

donen molt sovint en famílies monomarentals). Aquests casos, però, són només vàlids a partir 

de certes edats menys dependents, no valen per a nadons o per a infants petits.  

 

Moltes d’aquestes estratègies, com és fàcil deduir, ho són en precari. És a dir, només 

solventen parcialment el problema, i la solució acostuma a ser de molt baixa qualitat i no 

exempta de conseqüències perverses, com veurem tot seguit.  
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Possiblement és per això que les mares treballadores d’Andorra posen èmfasi en la necessitat 

que tenen de suport extern a les seves estratègies. Un suport que per elles hauria de gravitar a 

l’entorn de canviar els temps socials de manera que es fes un esforç de sincronització dels 

horaris laborals amb els horaris escolars, per exemple, i on es contemplessin més jornades 

intensives, o jornades reduïdes i amb horaris flexibles. En el cas de les jornades a temps 

parcial, només les veuen viables si estiguessin vinculades a ajuts econòmics a la maternitat en 

els casos en què es fes per aquesta raó. De la mateixa manera, demanen ampliar el temps de 

les baixes per maternitat, i dotar-les d’un suport econòmic adequat. 

 

Altres demandes van en la línia de demanar un increment de les ajudes socials i la seva 

extensió a una major població, i per damunt de tot es parla de la necessitat imperiosa de que 

els homes es corresponsabilitzin de les tasques de la llar i de la criança dels fills/es, en peu 

d’igualtat envers les mares. Altres mesures ja tenen a veure amb qüestions colaterals i només 

aplicables en determinats casos, com la combinació de mesures de conciliació amb el 

teletreball a les empreses, o bé la disposició de guarderies a la feina (a partir de consorcis 

d’empreses de la zona, o en el cas de l’Administració). Finalment, també es diu que 

convindria que la realitat de les mares treballadores, així com també de les monomarentals, 

hauria de tenir veu en l’opinió pública, per a la qual cosa seria convenient que sorgissin 

associacions de suport mutu i de representació i interlocució d’aquests col·lectius. 

 

 

8.6) Conseqüències de la falta de conciliació en mares i infants 
  

L’evident dissonància cognitiva entre la vida que porten les mares treballadores d’Andorra i la 

que voldrien portar té conseqüències importants. D’una banda, el seu quasi inexistent temps 

lliure depèn gairebé exclusivament del suport de xarxes relacionals o d’estratègies individuals 

de torns amb la parella. Quan es té, però, aquest temps lliure es recondueix a temps per a 

avançar tasques de la llar, o bé queda capturat pel desig d’estar amb els fills/es, ja que no 

s’està amb ells/es totes les estones que es voldria50. Així doncs, el temps personal queda 

anorreat per a la gran majoria d’aquestes mares treballadores. De fet, el gaudi individual de 

moments de temps lliure sol provocar un sentiment de culpa en aquestes dones (ben al 

                                            
50 Tot i amb això, cal no menystenir la importància de les xarxes de suport, ja que fan que disminueixi l’impacte 
que l’estrès i l’angoixa que per l’acumulació de rols i responsabilitats es pot generar en les mares treballadores. 
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contrari del que passa amb els seus marits, però). Per tant, el temps lliure se sol transmutar en 

una continuïtat amb el temps de treball domèstico-familiar. 

 

De retruc, les relacions de parella sovint es deterioren, per la falta de temps de dedicació 

mútua i a causa d’una no coincidència que afavoreix la incomunicació. I el temps de 

dedicació als fills/es tampoc no satisfà, per la seva insuficiència. Tot, comptat i debatut, fa 

que les mares treballadores d’Andorra se sentin angoixades i amb una sensació de perdre’s la 

seva vida i els moments familiars que mai no haguessin volgut perdre. Presenten, aquestes 

mares, seqüeles físiques i psíquiques del seu sobreesforç. A nivell de seqüeles físiques, cal 

destacar que sovint se senten cansades i fatigades, per a la qual cosa no és estrany que 

s’automediquin, ja sigui amb medicament analgèsics o de vegades fins i tot amb ansiolítics. A 

nivell de transtorns psíquics, apareixen amb freqüència episodis d’ansietat, depressió, estrès, 

insomnis i d’altres transtorns nerviosos. En el pitjor dels casos, poden derivar en obsessions i 

fins i tot en crisis maníaco-depressives, tot això presidit per un incessant sentiment de 

frustració vital. Aquests elements poden agreujar-se encara més quan es donen situacions de 

monomarentalitat, si la separació entre els cònjuges ha estat o és conflictiva, i/o si hi ha 

problemes econòmics associats, contextos que no són estranys a aquests casos. 

 

Per a moltes mares treballadores que han de passar per aquestes situacions, la no conciliació 

de les seves vides laboral i familiar fa que acabin per veure els fills/es més aviat com un 

problema que com un vehicle de realització personal. I aquesta percepció esdevé un fre a la 

fecunditat, ja que moltes dones d’Andorra inhibeixen o redueixen la maternitat en ser 

conscients de que no li podran fer front en les condicions que elles voldrien. Cosa que pot 

explicar en bona part el fet que Andorra tingui un dels indicadors de fecunditat més baixos 

d’Europa i del món. 

 

Però les conseqüències de la fallida general de la conciliació dels temps de la vida quotidiana 

a Andorra no es limiten a les mares treballadores i a les famílies, sinó que afecten també als 

infants, veritable subjecte passiu de molts dels impactes associats a aquesta realitat. La 

principal conseqüència pels infants és que de ben petits es veuen obligats a romandre a les 

guarderies durant jornades extenses (de fins a 12 hores, a cops), i així es dóna sistemàticament 

l’absència perllongada d’un referent de proximitat i d’afectivitat (com en d’altres temps havia 

estat la mare, o com podrien ser els avis o les àvies). Cal pensar que ni el pare ni la mare són 

amb ells en tot el dia, llevat de potser una estona al vespre, que tampoc pot ser massa llarga 
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perquè s’adormen aviat. Els psicòlegs/es, al respecte, remarquen la necessitat dels infants de 

tenir a prop i a l’abast aquest referent afectiu de proximitat, sobretot fins als 3 anys. Del 

contrari, no es refermen els vincles, i els infants esdevenen sovint emocionalment inestables, a 

més de tenir inseguretat, ansietat, estrès i baixa autoestima. Alguns dels transtorns psicològics 

i emocionals més prevalents avui dia, com hiperactivitats, dispersió, agressivitat i problemes 

de relació amb altres nens i nenes, va associat a aquestes situacions de dèficit afectiu -i la 

rellevància d’aquests transtorns a les escoles i a les guarderies actuals ve confirmat per 

diverses professionals de l’ensenyament i la guarda d’infants-. 

 

Les conseqüències nocives de la no conciliació pels infants no s’acaben, però, aquí. Tal com 

hem introduït abans, la manca d’hores de dedicació a la família i als fills/es és viscuda de 

forma culpabilitzadora pels pares i mares que voldrien ser més amb els seus fills/es i no 

poden. Aleshores, quan són amb ells manifesten un pànic al conflicte, i només desitgen que la 

relació amb els seus fills/es sigui sempre en positiu per aquests/es. Això els condiciona el seu 

rol d’autoritat paterna o materna, ja que tendeixen a normativitats febles i a delegar la 

responsabilitat de socialització del nen/a en aspectes disciplinaris (solen pretendre que sigui 

l’escola qui ho assumeixi), afegint un excès de tolerància davant les conductes de l’infant i el 

consentiment excessiu dels desitjos en aquest/a, fins i tot els desitjos materials. Aquestes 

actituds dels pares i mares, però, tenen efectes perversos, ja que conformen uns infants que es 

fan egoïstes i dependents.  

 

D’igual manera, l’educació deficitària en valors per un excès de permissivitat fa que aquests 

infants, després adolescents, manifestin en les seves conductes una alarmant falta d’hàbits 

elementals de convivència, així com un caràcter feble i influenciable, i en bona part d’ells/es 

la no existència de límits en les seves actuacions. El moldejat de caràcters com els descrits 

farà, a més, que molts d’aquests infants, quan es facin més grans, tinguin problemes 

d’inserció social a diferents entorns de relació (a l’escola, a la feina, en les relacions amb 

altres nois i noies...). La inadaptació social, al seu torn, reforça el seu sentiment d’estigma i el 

rol d’estar-ne al marge, amb la qual cosa es desenvolupen actituds de resistència al medi 

escolar i fins i tot a la feina, que quan van acompanyades d’un cert odi social a causa del 

sentiment de fracàs i exclusió poden menar al vandalisme, a les actituds violentes, i a la proto-

delinqüència. En paral·lel, també suposa un catalitzador de transtorns emocionals, incloent 

ansietat, depressions i desordres neurològics diversos. I, pel que fa a les relacions amb la 

família, alguns d’aquests nois i noies es converteixen en especialistes en el xantatge moral o 
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en la dominació dels pares i mares, exigint de la família el constant proveïment del seu 

benestar material, sense assumir cap mena de responsabilitat. Fruit del desarrelament afectiu, 

en realitat cosifiquen la família, com un sostre i una font de recursos, bàsicament.   

 

 

8.7) Necessitat d’una mínima conciliació de la vida laboral i familiar 
 

Els resultats de l’estudi confirmen per a tota societat, també per a l’andorrana, el necessari que 

resulta articular unes pautes d’ordenació temporal que permetin una mínima conciliació de la 

vida laboral i familiar de les persones. En realitat, la necessitat de conciliació la tenen per 

igual homes i dones, per bé que els homes haurien de protagonitzar un canvi cultural 

addicional, que els integrés més en els rols de pare i de cuidador. En el cas de les dones, de les 

mares treballadores, es desprèn de l’estudi que no estan gens satisfetes amb la seva situació. 

 

En certa manera, a Andorra és possible compatibilitzar en la majoria dels casos el treballar i 

tenir fills/es. La xarxa de guarderies i escoles, i els horaris que s’apliquen, ho possibiliten. El 

que passa és que aquesta situació dista molt de ser l’adequada, ja que això no vol dir conciliar 

la vida laboral i familiar. Perquè no es tracta de fer compatibles treballar i tenir fills/es, per la 

via d’aparcar a aquests/es en institucions com les guarderies durant jornades que poden anar 

de 8 a 12 hores. Cal fer notar que això no és en realitat conciliar vida laboral i familiar, encara 

que així es percebi per algunes mares. Conciliar vida familiar i laboral (i també personal) vol 

dir crear les condicions per a que les mares treballadores d’Andorra puguin exercir durant un 

temps suficient de mares, i puguin alhora ser presents en el mercat de treball amb jornades 

raonables. I el mateix, per descomptat, s’hauria de procurar pels pares. En aquest sentit, cal un 

pacte social per l’organització dels temps de les persones al Principat, capaç d’implicar les 

institucions i també les empreses, que han de ser conscients que estem davant d’una qüestió 

de veritable interès general i que, per tant, compet a tothom en la tasca de millora de la 

societat andorrana del present i del futur.  

 

Les mesures que s’han posat en marxa al nostre entorn més proper són moltes i variades, però 

el denominador comú és facilitar que els pares i les mares d’infants de curta edat puguin ser 

amb ells/es durant un temps adequat cada dia, i els puguin rescabalar amb intensitat els caps 

de setmana i els dies festius. Per tal d’assolir això, les eines que de moment semblen haver-se 

demostrat més efectives és la flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida de la feina, la 
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possibilitat de concentrar jornada en horaris intensius de matí o de tarda (ja que els horaris 

partits deixen unes hores intermedials desaprofitades i que poden ser precioses per a una mare 

o un pare si poden emprar-les estant amb el seu fill/a), les reduccions de jornada, i el respecte 

pels caps de setmana i els dies festius en els treballadors/es que siguin pares i mares de fills/es 

de curta edat. Al seu torn, també convindria ampliar la cobertura parcial d’alguns dels costos 

que a països com a Andorra té la paternitat/maternitat quan alhora es treballa, quelcom que 

podria anar de les subvencions puntuals (a guarderies, a costos de salut, etc.) a l’ampliació 

dels permisos per paternitat i maternitat. 

 

En definitiva, l’assoliment o no del repte dependrà de la capacitat d’Andorra de bastir un futur 

on ser mare i treballar deixi de ser una disjuntiva i un inconvenient. De no ser així, ja hem vist 

com pot ser de problemàtica la situació, en especial per les noves generacions de dones, que 

legítimament no volen renunciar ni a ser mares ni a ser presents en el món del treball 

productiu. I també hem pogut fer una prospectiva de les seqüeles que caldrà esperar en els 

infants d’avui i en els i les joves del demà. Per això pensem que un dels aspectes més útils 

d’aquest estudi és donar un toc d’alerta a persones, empreses i institucions, per tal que es 

tracti amb la seriositat i el rigor que es mereix un tema com el de la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. Perquè creiem que queda clar que no és un tema colateral, ni 

d’importància secundària, ni tampoc és una problemàtica amb efectes menors. Ans al contrari, 

pensem que és un dels principals reptes que tenen les societats occidentals avançades en 

l’actualitat, com ho és Andorra. I és que a l’hora de la veritat, afrontar el repte de la 

conciliació dels temps de la vida quotidiana i assolir-ne l’èxit esdevé una inversió 

imprescindible en un futur tant obert com immediat, els impactes del qual mai no es deixaran 

de sentir en el conjunt de la societat andorrana.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 126

BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA 
 
 
AGULLÓ, M.S. (2002): Mujeres, cuidados y bienestar social: el apoyo informal a la infancia 
y la vejez. Madrid, Instituto de la Mujer - MTAS. 
 
ALBERDI, I.; FLAQUER, L.; IGLESIAS DE USSEL, J. (1994): Parejas y matrimonios: 
actitudes, comportamientos y experiencias. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales. 
Col·lecció “Estudios”, núm. 22. 
 
ALONSO, A.; GÓMEZ, F.; RAYA, E. (1996): La ocupación como factor diferenciador del 
uso del tiempo. Vitòria-Gasteiz, Govern Basc. 
 
ÁLVARO PAGE, M. (1996): "Diferencias en el uso del tiempo, entre varones y mujeres y 
otros grupos sociales". A Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 74, pàgs.: 
291-326. 
 
AZTARCOZ, L. -coord.- (2002): Dones i Homes: diferents condicions de vida dues realitats 
desiguals. Andorra la Vella, Ministeri de Salut i Benestar. 
 
BALBO, L. (1994): “La doble presencia”. A: Carrasco, C.; Borderías. C.; Alemany, C. 
(comps.): El trabajo y las mujeres. Rupturas conceptuales. Barcelona, Fuhem-Icària. 
 
BARRÓN, S. (2002): ‘Famílias monoparentales: un ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica’. A Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 40. 
 
BONKE, J. (1997): "Cambio social y organización del tiempo en los países escandinavos". A 
Revista Internacional de Sociología, núm. 18, pàgs. 99-121. 
 
BOULIN, J.Y. (1992): “L’organisation sociale du temps”. A Futuribles, núm. 237, pàgs.: 
239-252. 
 
BOULIN, J.Y.; LALLEMENT, M.; LEFEVRE, G.; SILVERA, R. (1998): “Temps de travail 
et modes de vie. Quelques resultats d’une enquète empirique”. A Futuribles, núm. 237, pàgs.: 
73-80. 
 
BOURGUIGNON, O. (1987): “La question de l’enfant”. A L’Année Sociologique, núm. 37. 
 
BRULLET, C. (1997): “Pràctiques de criança i identitats parentals”. A Papers, núm. 51, 
pàgs.: 149-170. 
 (2000): “El debat sobre la conciliació ocupació-família dins el marc de la Unió Europea”. 
Revista Catalana de Sociologia, 12. 
 
CAO, B. -coord.- (2000): Legislación y experiencias de conciliación de la vida laboral y 
familiar. Madrid, CELEM. 
 
CARRASCO, C. (1991): El trabajo doméstico y la reproducción social. Madrid, Instituto de 
la Mujer. 
 



 127

CARRASCO, C. -coord.- (2003): Tiempos, trabajos y flexibilidad: una cuestión de género. 
Madrid, Instituto de la Mujer - MTAS. 
 
CARRASCO, C.; BORDERÍAS, C.; ALEMANY, C. -comps.- (1994): El trabajo y las 
mujeres. Barcelona, Fuhem-Icària. 
 
CARRASCO, C.; DOMÍNGUEZ, M. (2003): Temps, treball i ocupació: desigualtats de 
gènere en la ciutat de Barcelona. Barcelona, Observatori de les Dones - Ajuntament de 
Barcelona. 
 
CARRASQUER, P.; TORNS, T.; TEJERO, E.; ROMERO, A. (1998): “El trabajo 
reproductivo”. A Papers, núm. 55, pàgs. 95-114. 
 
CES (2004): “Conciliación del trabajo y vida familiar: licencias parentales”. A Panorama 
sociolaboral de la mujer en España, número 38 (Quart trimestre), pàgines: 1-4. En xarxa: 
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01109946560894~S142315~N3
8pamuj.pdf&mime=application/pdf 
 
CHINCHILLA, N.; POELMANS, S. (2003): Dues professions i una família: estudi sobre les 
famílies amb dos ingressos a Catalunya. Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
 
CHINCHILLA, N.; POELMANS, S.; LEÓN, C.; TARRÉS, J.B. (2004): Guía de buenas 
prácticas de la empresa flexible y responsable. Hacia la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. Comunidad de Madrid. En xarxa: http://www.empresaconciliacion.com 
 
COLECTIVO IOÉ (1995): Tiempo social contra reloj: las mujeres y la transformación en los 
usos del tiempo. Madrid, Instituto de la Mujer. 
 
CORDONI, E. (1993): "Las mujeres cambian los tiempos". A Cuadernos de Relaciones 
Laborales, núm. 2, pàgs.: 221-237. 
 
DURÁN, M.A. (1987): La jornada interminable. Barcelona, Icària. 
 (1988): De puertas adentro. Madrid, Instituto de la Mujer. 
 
DU ROY, O.; FEYS, J.C.; MEYER, A.V. (1990): Hacia una política general del tiempo. 
Dublín, Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball. 
 
ESCARTÍN, M.J. (1992): Manual de Trabajo Social (modelos de práctica profesional). 
Alacant, Amalgama. 
 
FLAQUER, L. (2000): Las políticas familiares en una perspectiva comparada. Barcelona, La 
Caixa. 
 (2004): “La articulación entre familia y el Estado de Bienestar en los países de la Europa 
del sur”. A Papers, núm. 73. 
 
GARCÍA RAMÓN, M.D.; CÀNOVES, G.; PRATS, M. (1994): Les dones i l'ús del temps a 
Barcelona. El cas del barri de Sants. Barcelona, I.E.M.B. 
 
GARRIDO, L.; GIL CALVO, E. -comps.- (2002): Estrategias familiares. Madrid, Alianza. 
 



 128

GPI CONSULTORES (2005): Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida 
laboral: situación actual, necesidades y demandas. Madrid, Instituto de la Mujer. En xarxa: 
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_inves/estudio%20conciliacion.pdf 
 
GRACIA, J. (1997): El apoyo social en la intervención social y comunitaria. Barcelona, 
Paidós. 
 
GRUP D’ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL TREBALL – 
QUIT (2001): Las implicaciones del reparto del trabajo sobre el empleo y la vida cotidiana. 
Bellaterra, UAB. 
 
HIRATA, H.; SENOTIER, D. (1996): Femmes et partage du travail. París, Syros.  
 
HUFTON, O. (1997): "La investigación europea sobre tiempo y género". A Revista 
Internacional de Sociología, núm. 18, pàgs. 83-98. 
 
INSTITUT D’ESTUDIS LABORALS (2004): Qualitat del treball a l’Europa dels Quinze: 
les polítiques de conciliació. Barcelona, ESADE. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER (2003): Guía de buenas prácticas para conciliar la vida 
familiar y profesional. Madrid, Instituto de la Mujer - MTAS. 
 
IZQUIERDO, M.J.; DEL RÍO, O.; RODRÍGUEZ, A. (1988): La desigualdad de las mujeres 
en el uso del tiempo. Madrid, Instituto de la Mujer. 
 
KRUG, E.; DAHLGERG, L.; MERCY, J.; ZWI, A.; LOZANO, R. (2002): Rapport mondial 
sur la violence et la santé. Ginebra, Organització Mundial de la Salud (OMS). 
 
MÉDA, D. (2002): El tiempo de las mujeres. Conciliación entre vida familiar y profesional 
de hombres y mujeres. Madrid, Narcea. 
 
MEIL, G. (1997): “El papel de los niños en la redefinición de la división del trabajo 
doméstico en la nueva familia urbana española”. A Revista Internacional de Sociología, núm. 
16, pàgs.: 39-56.  
 (1997): "La participación masculina en el cuidado de los hijos en la nueva familia urbana 
española". A Papers, núm. 53, pàgs.: 77-99. 
 (1997): “La redefinición de la división del trabajo doméstico en la nueva familia urbana 
española”. A Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 80, pàgs.: 69-94. 
 
MORENO, L. (2003): “Bienestar mediterráneo y ‘supermujeres’”. Madrid, Unidad de 
Políticas Comparadas (CSIC). En xarxa: http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0309.pdf 
 
MURILLO, S. (1996): El mito de la vida privada. Madrid, Siglo XXI. 
 
PARELLA, S. (2005): “La conciliació de la vida familiar i laboral des d’una perspectiva de 
gènere”. En xarxa: http://www.mujeresenred.net/donesenxarxa/article.php3?id_article=32 
 
RAMOS TORRE, R. (1990): Cronos dividido: usos del tiempo y desigualdad entre mujeres y 
hombres en España. Madrid, Instituto de la Mujer. 
 



 129

SOLER, R.; HUIDOBRO, M. (1996): Análisis de las diferencias entre géneros en el uso del 
tiempo. Vitòria-Gasteiz, Govern Basc. 
 
SWEDISH INSTITUTE (2004): “Equality between women and men”. En xarxa: 
http://www.sweden.se/templates/cs/BasicFactsheet____4123.aspx#8 
 
TORNS, T.; MIGUÉLEZ, F.; BORRÁS, V.; VERD, J.M.; SÁEZ, L.; ANTENTAS, J.M.; 
NADAL, M. (1999): Temps i ciutat. Barcelona, CESB. 
 
VILLALBA, C. (1993): “Redes Sociales: un concepto con importantes implicaciones en la 
intervención comunitaria”. A Intervención Psicosocial, vol. II, núm. 4. 
 



 130

 
AUTORIA: 
 
Lluís Sáez i Giol (direcció) 
Josepa Batalla i Salvadó 
Marta Monllor i Jiménez 
Rosa Naudí i Comella 
 
Equip de suport: 
 
Mercè Casals i Solé 
Joan R. Micó i Ibáñez 
Pilar Sánchez i Santos 


