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1. Objectius de l’estudi 

 

Objectiu general: 

• Definir la situació sociolaboral de les dones de Masquefa  

 

Objectius específics: 

• Definir el perfil demogràfic, familiar, econòmic, laboral i formatiu de les dones 

• Identificar els principals factors que dificulten l’accés de les dones al treball 

• Analitzar les ofertes de feina de la borsa de treball disponibles per a les dones  

• Identificar les estratègies de conciliació que fan servir les famílies 

• Detectar la concepció que tenen les empreses sobre les treballadores 

• Analitzar el comportament de les empreses vers la conciliació  

• Comparar la situació sociolaboral de les dones de Masquefa amb les de la comarca 
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2. Metodologia emprada en l’elaboració de l’estudi 

 

Per desenvolupar l’estudi s’ha fet ús d’una metodologia concreta adaptada a cadascun dels agents amb 

els quals s’ha treballat per la recollida de dades. La metodologia ha estat planificada prèviament a la 

seva aplicació per poder aconseguir així uns resultats i propostes d’acció optimes. 

Amb l’objectiu de poder definir el perfil sociolaboral de les dones del municipi es van utilitzar diferents 

fonts quantitatives i qualitatives. S’han fet reajustaments metodològics amb cadascuna de les fonts per 

poder arribar així a seleccionar la informació més rellevant.   

La metodologia que s’utilitza és participativa.  El contacte amb els agents participants s’ha realitzat per 

recollir informació i aquesta s’ha tingut en compte en compte en el disseny del programa Dona’t una 

oportunitat , per tant, són els principals protagonistes.  

Es dóna l’oportunitat de donar l’opinió, de tenir veu, a les persones que estan directament implicades per 

poder ajustar la resposta a la realitat. La recollida d’aquesta informació es fa mitjançant diverses fonts 

com entrevistes, sessions de treball, dades oficials obtingudes del padró municipal, de l’IDESCAT i de 

l’HERMES, estudis publicats, etc. 

 

A continuació definirem la metodologia diferenciant el mètode utilitzat entre els agents amb que s’ha 

treballat per elaborar l’estudi diagnòstic: dones, professionals,  empresaris i ETT. 

 

2.1. Dones 

Per tal d’aconseguir treballar amb les dones destinatàries d’aquest programa de la manera més directa 

possible durant aquesta primera fase, s’ha aprofitat l’existència del SOM i les entrevistes d’orientació que 

es realitzen.  

D’aquesta manera s’ha pogut contactar amb les dones i es disposa de les seves dades personals. Gràcies a 

la base de dades del servei s’ha pogut fer els contactes via telefònica o carta per convidar-les a participar 

en les diferents accions. 

S’han portat a terme tres activitats per la recollida de dades amb aquests col·lectiu que passem a descriure 

a continuació: 

 

Explotació dades SOM: El SOM disposa d’una base de dades que emmagatzema algunes 

característiques rellevants i d’importància per aquest programa a partir de les entrevistes que es realitzen a 

les dones usuàries.  
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Tot i que es disposava d’aquestes dades, no estaven recollides de forma estadística ni comparades amb 

d’altres per poder-les utilitzar directament en un estudi, si no,  eren dades que es trobaven recollides de 

forma individual a cada fitxa. L’equip tècnic ha analitzat, comparat i adequat aquestes dades per tal de 

poder conèixer el perfil sociolaboral del col·lectiu.  

S’ha fet recerca estadística amb el programa Hermes per poder comparar els resultats locals amb d’altres 

municipis, la província i/o Catalunya i poder valorar així la situació. 

 

Entrevista/qüestionari: Aprofitant que el SOM és un servei que treballa amb les dones que són 

destinatàries del programa Dona’t una oportunitat , es va dissenyar un qüestionari1 per recollir la seva 

opinió de forma quantitativa i qualitativa en aquest espai. En la mateixa entrevista d’orientació 

ocupacional que es feia a les dones quan utilitzaven el servei, s’aprofitava per explicar el programa i 

aplicar el qüestionari. 

 D’aquesta manera les dones començaven a conèixer el programa, l’identificaven amb un espai d’atenció 

concret, coneixien a la persona de referència (integradora social) i veien que es té en compte la seva 

opinió abans de dissenyar les accions i hi ha interès per resoldre les seves problemàtiques sociolaborals. 

 

Esmorzar de treball: Per tal d’implicar a les dones en el desenvolupament  del projecte, donar-les 

l’oportunitat d’opinar i compartir en grup una mateixa experiència, el 26 d’octubre de 2005 es va 

organitzar una sessió de treball.  

Es va planificar per recollir dades sobre la realitat a partir de les persones implicades. Amb un mes 

d’antelació és va enviar una invitació2, signada per l’alcaldessa, a totes les dones usuàries del SOM 

durant el 2005. Es va utilitzar “l’esmorzar” com a  mètode per fer la difusió3 més atractiva. Una setmana 

abans de la sessió es van fer trucades per confirmar l’assistència4.  

Va obrir la sessió amb una benvinguda a les participants l’alcaldessa de la vila, M.Teresa Estruch i 

Mestres. La sessió estava organitzada per treballar de forma grupal i plantejava a les participants la 

següent qüestió: “A Masquefa hi ha una taxa d’atur de dones del 12% . La taxa dels homes és del 4%: 

Què està passant? Què poden fer? Qui ho ha de fer?”.  

Les dones contestaven aquestes preguntes en targetes que s’anaven penjant en una quadrícula molt visual 

per poder anar comentant de forma grupal la situació.  Durant la sessió una observadora recollia la 

informació sobre el desenvolupament de la sessió. 

  

                                                
1 Qüestionari dones, annex I 
2 Invitació dones sessió de treball, annex II 
3 Cartell esmorzar dones, annex III 
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2.2  Professionals 

Es va considerar molt important l’opinió de la resta de professionals tècnics de l’Ajuntament de Masquefa 

degut a la seva relació amb el col·lectiu. Es tractava d’aprofitar les observacions i experiències que havien 

recollit en els seus llocs de treball entorn al tema d’estudi.  

Es va organitzar una sessió de treball en la que van participar la tècnica d’Educació, la Treballadora 

Social, l’Educadora Social, el tècnic de Joventut, la gestora administrativa del Servei Suport Domicili 

Anoia Sud i l’insertora ocupacional. 

Per facilitar la comparació de resultats es va utilitzar la mateixa estratègia que amb les dones, és a dir, es 

va platejar la qüestió “A Masquefa hi ha una taxa d’atur de dones del 12% . La taxa dels homes és del 

4%: Què està passant? Què poden fer? Qui ho ha de fer?”  i els tècnics van respondre en targetes que 

s’enganxaven en una taula visual per facilitar la valoració grupal de les causes i propostes en global. 

Durant la sessió una observadora va recollir informació sobre el desenvolupament i, posteriorment, es va 

redactar un informe5. 

 

 

2.3  Empresaris 

La planificació per treballar la recollida de dades amb els empresaris tenia prevista una enquesta via mail 

o fax i una sessió de treball presencial dissenyada per poder comparar la seva opinió amb la de les dones 

i els professionals. 

 Degut a la poca participació que es va mostrar amb l’enquesta (de 28 contactes van contestar 10)  es va 

decidir posposar  la sessió de treball i considerar aquesta situació. 

El qüestionari es va enviar a totes les empreses que durant el 2005 havien utilitzat el SOM per trobar 

treballadors/eres per les seves ofertes de feina. Es va enviar un mail informatiu en el que s’adjuntava 

l’enquesta i es van fer trucades posteriors per resoldre dubtes i/o recordar la data màxima per contestar 

l’enquesta.  

La ronda de trucades va ser, en la majoria dels casos, de tres per empresa, i tot i així, la participació va ser 

més baixa del que es tenia previst. 

 

2.4  ETT 

                                                                                                                                                                     
4 Llistat d’assistència a l’esmorzar de treball de dones, annex IV  
5 Informe sessió de treball tècnica, annex V 
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Amb les ETT es va dissenyar un qüestionari6 i no es va preveure fer cap sessió de treball. Considerem 

que són una opinió important a recollir ja que les dones de Masquefa utilitzen aquest recurs per trobar 

feina, sobretot a la zona de Martorell, i en ocasions ens fan arribar ofertes al SOM.  

La sessió de treball no es va considerar perquè creiem que la seva opinió és general, no coneixen 

concretament el municipi de Masquefa ni les característiques de les dones del mateix. 

                                                
6 Qüestionari ETT, annex VI 
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3. Resultats: Perfil sociolaboral de les dones de Masquefa 

 

Per descriure el perfil sociolaboral de les dones de Masquefa, l’equip tècnic ha realitzat una recerca 

d’informació amb dades quantitatives i qualitatives mitjançant entrevistes i qüestionaris tal i com 

s’explica a l’apartat de metodologia. Aquestes dades han estat analitzades per tal de poder definir quines 

són les necessitats actuals i, posteriorment, fer propostes d’acció que donin resposta a partir del programa 

Dona’t una oportunitat . 

 

Les dades s’exposen organitzades en temes que s’han pogut extreure com a principals durant aquesta 

primera fase del Dona’t una oportunitat ,: Dades demogràfiques, dades econòmiques i de mercat de 

treball, recursos ocupacionals de Masquefa, caracterització de l’oferta/demanda, la ocupabilitat de les 

dones de Masquefa, el punt de vista que tenen les pròpies dones i els tècnics i la comparació dels resultats 

amb la comarca. 

 

Per finalitzar, s’adjunta un document (informe diagnòstic) que recull, a mode de síntesis, les 

característiques més importants sobre el perfil sociolaboral que defineix a les dones masquefines.  

 
 
3.1 Dades demogràfiques 
 
 

Dades generals 

El municipi de Masquefa pertany a la comarca de l’Anoia, es situa al seu extrem sud, limitant amb 

poblacions pertanyents a l’Alt Penedès i al Baix Llobregat. Està a uns 40 km de la ciutat de Barcelona.  

El territori té una extensió aproximada de 17 km2. Està format pel nucli urbà i diverses urbanitzacions: 

Can Parellada, El Maset, Can Quiseró i Can Valls i també per una part del nucli de La Beguda Alta. 

S’ha experimentat un fort creixement demogràfic en els últims anys. La població s’ha triplicat en 20 anys, 

però l’augment més espectacular ha estat en els últims 8 anys, on s’ha duplicat la població. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic. 1  
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Evolució de la població 1986 - 2006
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal. Octubre 2006 

 

 

Com es pot veure al gràfic, l’augment de parelles joves han rejovenit la població i, si ens fixem en 

l’estructura de la població comparant la piràmide de població de Masquefa amb la de Catalunya, veurem 

com l’estructura és diferent. La piràmide de població de Masquefa mostra d’una forma clarament definida 

dos puntes en determinades franges d’edat. 

 

 

Gràfic. 2 Masquefa. 3r trimestre 2006 

Gràfic . Estructura per edat i sexe del nucli de Ma squefa,  
2006
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal. Octubre 2006 

 

 

 

Gràfic 3. Catalunya. 1er trimestre 2005 
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Gràfic . Estructura per edat i sexe de Catalunya,  2005
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. Octubre 2006 

 

 

Podem observar com les franges d’edat que més destaquen a la nostra població són les de 30 i 40 anys i 

les de la base de 0 a 4 anys. Destaca lleument la masculinització de la piràmide en la franja de 30/34 anys.  

Parlem de parelles joves que han vingut amb infants al municipi o els han tingut mentre vivien aquí, per 

tant, podem dir que Masquefa esta formada per una població majoritàriament jove. La població 

envellida (+ de 65 anys) només representa un 11% del total.  

En canvi, a Catalunya, la base de la piràmide és més estreta (menys població infantil) i la franja de 70 i 74 

molt més ample.  

 

La majoria d’aquesta població nouvinguda, segons un estudi de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 

Diputació de Barcelona7, és procedent de Barcelona i de l’àrea metropolitana. La població estrangera 

només representa un 5,1% del total de la població.  

L’estudi indica que amb el ritme de creixement de població i la previsió de construcció d’habitatges, 

Masquefa pot arribar a acollir unes 14.000 persones en els propers 10 o 15 anys. 

 

 

Taula 1. Altes per canvi de residència de la població de Masquefa segons la procedència, 2000/2004 

                                                
7 DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2005): Informe de dinàmica de la població. 
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Font: Informe de dinàmica de població. Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Setembre 2005 

 

Com es pot observar en aquesta taula, la majoria procedeix de l’àrea metropolitana. però cal considerar 

també la franja de població que ve a Masquefa des de municipis propers com Martorell, Sant Andreu 

de la Barca, Castellbisbal i Sant Esteve de Sesrovires. 

 

De sempre Masquefa havia estat una població amb molt habitatge secundari però la tendència s’ha 

invertint en els últims anys. La major part d’habitatge nou és per a destinar-ho a la vivenda principal i 

molts dels habitatges secundaris s’estan convertint en vivendes principals. 

 

Taula 2 Nombre d’habitatges principals i secundaris 

 

 Habitatges principals Habitatges secundaris 
2001 1982 342 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. Novembre 2006 
 
 

Tot i ser dades ja llunyanes, indiquen la tendència dels anys 90: construcció d’habitatges nous i 

transformació d’habitatges secundaris en principals. 

 

Dades específiques: Dones de Masquefa 

Després de veure dades sobre la població en general, ens centrem en les de les dones de Masquefa.  

Com s’ha vist en l’apartat anterior és important valorar la procedència però ens hauríem de fixar també en 

el temps de residencia a la població, és a dir, quant temps porten aquestes dones residint a Masquefa. 

Una gran part de les dones fa menys d’un any que hi viu a Masquefa. Podem dir que la majoria 

generalment porta poc temps vivint al municipi.  

 

Gràfic 4. Distribució del temps de residència a Masquefa de les dones participants. 2005 

Província de Barcelona 3.301 
Barcelona 677 
Hospitalet de Llobregat 472 
Martorell 252 
Cornellà Llobregat 175 
Sant Andreu de la Barca 167 
Piera 132 
Sant Boi de Llobregat 129 
Badalona 128 
Sant Vicenç dels Horts 109 
Viladecans 102 

 

Resta de Catalunya 41 

Tremp 5 

La Riera de Gaià 4 

El Vendrell 3 

Torredembarra 3 

La Seu d’Urgell 3 

 

Resta d’Espanya 167 

Córdova 17 

Illes Balears 14 

Sevilla 12 

Orense 12 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Aquest fet provoca canvis en la seva vida personal, familiar i laboral, tal com han expressat les dones en 

els qüestionaris qualitatius. Generalment les dones es veuen obligades a deixar la seva feina a la 

ciutat (mentre la seva parella la conserva) i buscar-ne una nova i compatible, principalment, amb els 

serveis educatius municipals. 

 

Si ens fixem amb el nombre de persones ateses al Servei d’Ocupació Municipal durant l’any 2005, 

comptabilitzem un total de 147 persones que s’han adreçat al servei per primer cop per realitzar 

l’entrevista ocupacional amb l’insertora. D’aquestes, un 71.43% són dones (105) i un 28.60% homes 

(42). 

A partir d’aquestes dades podem dir que és previsible el fet de que el servei rebi més demandes del 

col·lectiu dones, tenint en compte que, com veurem més específicament en el següent apartat, la taxa 

d’atur al municipi és quasi bé el triple en les dones que en els homes.  

 

Gràfic 5. Usuaris del SOM desagregats per gènere. 2005 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 

A continuació mostrem dues gràfiques que representen els grups d’edat d’aquestes dones. En general són 

dones joves, majoritàriament d’entre  25 i 30 anys.  

Com les dones que han contestat el qüestionari són una mostra representativa de les usuàries del SOM és 

per aquest motiu que les franges d’edat coincideixen. 

 

Gràfic  6. Grups d’edat usuàries SOM. 2005 

Dones Homes
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Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 

 

Gràfic7. Distribució dels grups d’edat de les dones participants. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

En quant a la seva estructura familiar, com ja hem esmentat a les dades generals de població, el perfil és 

de parelles joves amb fills. La següent gràfica mostra com quasi el 100% de les dones tenen parella i 

fills. En canvi, no s’observa una presència significativa d’ascendents, per això el tenir cura dels mateixos 

no es presenta com una problemàtica en el moment actual. Tot i així, és una variable a tenir controlada 

per preveure la necessitat d’intervencions futures. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8. Estructura familiar de les dones participants. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Un cop analitzades les dades demogràfiques tant generals com en particular de les dones, podem 

considerar que Masquefa és un municipi que s’enfronta a una nova realitat, no només sociolaboral com és 

l’interès d’aquest programa, si no a tots els nivells, degut a l’increment de població que experimenta. 

Aquest fet requereix una especial atenció per part dels equips professionals i polítics per tal de donar les 

respostes i serveis que la població necessita. 

El col·lectiu de dones, dins d’aquest marc, requereix serveis i respostes específiques que s’ajustin a la 

seva realitat local concreta que les identifica com a col·lectiu. Dona’t una oportunitat  pretén ser un 

recurs per les dones masquefines que doni resposta a les dificultats a les que s’enfronten a l’hora de trobar 

una feina. 

 
 
3.2.  Activitat econòmica i mercat de treball 
 
Els indicadors econòmics que hem considerat rellevants han estat: les característiques de la població 

activa, la taxa d’atur, la renda familiar disponible, el nombre d’establiments i la situació dels diferents 

sectors productius a la comarca de l’Anoia, així com dades qualitatives extretes a partir de l’opinió de 

dones i professionals del municipi que es veuran a l’apartat 3.6. 

 
Població activa 

En quant a la població activa davant la impossibilitat d’obtenir dades més actualitzades comparem les 

dades de 1996 i 2001, i a més, les comparem amb la població inactiva, d’aquesta manera es poden 

extreure algunes conclusions rellevants: 

 

 

Taula 3 Població activa 

 Població activa Població inactiva 
2001 2785 2715 
1996 1551 1800 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Com es pot observar, la població activa va creixent al mateix ritme que la població en general. La 

comparació amb la població inactiva indica la tendència, ja apuntada, de rejoveniment de la població 

activa degut a l’arribada massiva de persones joves. 

 
 
Taxa d’atur  

La taxa d’atur es calcula en relació a la població activa de l’últim cens. En una població com Masquefa, 

que ha tingut una variació del 2206 persones entre la població total del 2001 (que és l’últim cens 

disponible) i la del 2006, les taxes es desvirtuen fàcilment. 

 

És per això que per analitzar l’atur de Masquefa, s’ha pres una estimació de la taxa d’atur registrat en data 

de juliol 2005. També s’ha pres l’evolució del nombre d’aturats registrats cada mes (des de gener a 

setembre de 2006 per sexe i edat) i s’ha tingut en compte la variació percentual de població a Masquefa 

per tal de poder fer una comparativa. 

 

Si tenim en compte que la taxa d’atur és: 

 

Taxa d’atur = nombre d’aturats/població activa x 100 

 

i que disposem del nombre d’aturats però no del de la població activa, el que s’ha fet és estimar la 

població activa a abril de 2005 en relació a la població total del mateix període, com si tingués el mateix 

comportament que la del 2001. 

 

Així doncs, si les xifres oficials marquen en un 9.77% la taxa d’atur a Masquefa, l’estimada és del 8.01%. 

Aquesta és una xifra alta comparada amb la de la província en el mateix període però més ajustada a la 

realitat. 

Taula 4 Taxa d’atur oficial i estimada 

   Taxa Atur Taxa Homes Taxa Dones 
Oficial 9.77 6.01 15.76 
Estimada 8.01 4.52 12.04 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INEM i del padró municipal 

És interessant comparar les taxes d’atur amb les de les poblacions properes parant atenció a les 

poblacions on va a treballar la població de Masquefa. El següent quadre presenta les xifres d’atur de 

Masquefa en relació a la de la província, i la de poblacions properes ordenades de menor a major 

desagregades per gènere. 
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Taula 5 Taxa d’atur de la província, Masquefa i poblacions properes 

Població Taxa Atur Taxa Homes Taxa Dones 
St. Sadurní 3.93 2.75 5.6 
St. Esteve Ses. 5.95 4.6 8 
Martorell 6.12 4.53 8.49 
Castellbisbal 6.27 4.06 9.39 
St. Andreu B. 6.45 3.89 10.31 
Província 6.73 5.15 8.81 
Capellades 6.81 3.92 10.48 
Esparreguera 7.27 4.44 11.46 
Abrera 7.35 5.24 10.55 
Piera 7.93 4.78 13.02 
Masquefa 8.01 4.52  12.04 
Hostalets 8.01 4.34 14.39 
Igualada 8.17 5.36 11.67 
Olesa  8.4 5.93 12.07 
Sta. Margarida 10.57 5.65 17.51 
Odena 10.63 7.37 14.58 
Vilanova Camí 11.84 5.82 20.03 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INEM i del padró municipal 

 
Tots els municipis de la taula mostren una taxa d’atur d’homes notablement  inferior a la de les dones. 

Podem dir que aquesta és una problemàtica generalitzada. Masquefa es situa, en comparació a la 

província amb una taxa d’atur superior però, si ens fixem en la majoria de municipis del voltant, la taxa 

d’atur és inferior el que pot presentar-se com una oportunitat d’inserció per les dones de Masquefa.  

En quant a l’evolució del nombre d’aturats el 2006 ha estat la següent: 

 

Taula 6 Nombre d’aturats per edat i gènere de gener a setembre de 2006 

 Homes Dones 
 >25 25-45 >45 >25 25-45 >45 

 
Total 

Gener 14 70 37 18 123 52 314 
Febrer 18 70 38 20 120 52 318 
Març 9 66 36 18 125 57 311 
Abril 13 70 34 18 121 57 313 
Maig 9 62 33 11 117 55 287 
Juny 9 68 34 13 126 58 308 
Juliol 15 74 38 12 129 68 336 
Agost 23 72 41 16 135 67 354 
Setembre 23 69 39 20 127 61 339 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes del web de l’INEM 

 
L’evolució del nombre d’aturats tenint en compte que la població creix a un ritme d’unes 40 persones de 

mitjana cada mes no és significativa. El que sí reflexa amb claredat la taula és el flux de contractacions 

que es dona al llarg de l’any: baixa el nombre d’aturats de manera constant a mida que avança l’any, es 

manté durant l’estiu amb petites pujades i a finals d’agost principis de setembre s’incrementa 

notablement. 

Una altra cosa que es veu clarament és que mentre que hi ha petites diferències entre homes i dones 

menors de 25 anys (també hi ha un nombre important que estudia entre el 16 i 25 anys), però la diferència 

es fa molt gran en la franja d’edat de 25 a 45 anys, coincidint en l’edat de reproductiva de les dones. No 
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deixa de ser un reflex de les tendències del mercat laboral espanyol8 on la taxa d’activitat femenina és 23 

punts més baixa que la masculina. En aquesta franja d’edat mentre no hi ha diferència entre homes casats 

i solters, si que existeix entre dones casades i solteres. Les solteres tenen una taxa d’activitat de fins 16 

punts més alta que les casades. Les dones es veuen també més afectades per la temporalitat de l’ocupació 

i ocupen llocs de treball en el sector serveis i en tasques de cura als altres, denotant una projecció de 

l’assignació tradicional dels rols de gènere  

 

Les diferències salarials (l’enquesta de l’estructura salarial 2002 realitzada per l’INE marca que el salari 

promig femení és un 71% del masculí), la manca de xarxes de suport i la interiorització dels rols 

tradicionals on és la dona la responsable de la cura de la família ofereixen aquest nombre de dones 

aturades entre 25 i 45 anys que és pràcticament el doble que el nombre d’homes. 

 

Podem observar més diferències entre homes i dones. La distribució de la població ocupada per tipus de 

jornada laboral també mostra clars indicadors de desigualtats.  
 

Taula 7. Distribució de la població ocupada per tipus de jornada i sexe. Espanya 2004 

Tipus de jornada Dones Homes 

Jornada completa 35.7 64.3 
Jornada parcial (JP) 80.2 19.8 
JP per assistència a cursos 50.7 49.4 
JP per malaltia o incapacitat pròpia 38.1 61.9 
Jornada parcial per obligacions familiars 98.8 1.2 
JP per no trobar feina a jornada completa 79.3 20.7 
JP per no voler fer feines a jornada 
completa 

89.3 10.8 

JP per tipus d’activitat desenvolupada 79.0 21.0 
JP per altres motius 78.6 21.4 

Font: INE. Enquesta de població activa. IV trimestre 2004. Espanya 

 

Destaca que el 98.8% de les dones que treballen a jornada parcial ho fan per obligacions familiars, 

dada que contrasta al 1.2% d’homes que ho fan pel mateix motiu. Aquesta dada, tot i que és a nivell 

estatal, justifica una vegada més com la conciliació entre la vida laboral i familiar és una necessitat.  

 

Renda familiar disponible 

Segons la base de dades Hermes de la Diputació de Barcelona que recull la renda familiar disponible del 

període 2002, 2003, i 2004 aquest va ser respectivament de 11.610 €, 11.440 € i 11.760 € en el mateix 

nivell que indica l’Anuari Econòmic de La Caixa. 

L’Anuari Econòmic de la Caixa, en data 13 de juliol de 2005, recull el nivell de renda familiar disponible 

per habitant segons el municipi de pertinença. 

                                                
8 GPI Consultores (2005): Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida laboral: situación actual, necesidades y demandas. 
Instituto de la mujer. Madrid. Consulta on line: http://www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_inves/Estudio%20conciliacion.pdf 
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Cal tenir en compte que la classificació de municipis es fa de més a menys en cinc nivells, és a dir, el 

nivell 10 és el dels municipis amb màxim nivell de riquesa i el nivell 5 el mínim. 

El nostre municipi es situa en un sisè nivell (11.300/12.100€) de renda familiar disponible per 

habitant, essent aquest el penúltim lloc de la classificació. 

Municipis del nostre voltant com Piera, Capellades, Els Hostalets de Pierola, Gelida, Igualada, Òdena, 

Olesa de Montserrat i Vallbona d’Anoia es troben en el mateix nivell de renda. En canvi, municipis com 

Martorell, Abrera i Esparreguera es situen al nivell set, o sigui, un nivell per sobre (12.000/12.700€).  

El municipi amb nivell màxim de riquesa és Sant Just Desvern que ocupa el nivell 10 de la classificació 

(+ de 14.500€).  

Com a observació extreta a partir del treball amb les empreses que es realitza des del SOM amb la Borsa 

de Treball, podem dir que els salaris oferts a les dones són notablement inferiors als dels homes. 

Aquesta dada es converteix en un dels motius pels quals les dones deixen la seva feina anterior al venir a 

viure a Masquefa i els homes la mantenen. Les dones utilitzen el seu sou com un recolzament econòmic 

per la llar. Generalment, el sou fort és el de la parella. 

 

Nombre d’establiments 

La xifra més recent de la base de dades Hermes de la Diputació de Barcelona és de 2002, davant de la 

impossibilitat de tenir-ne més actuals s’ha decidit estudiar l’evolució durant els anys 1998-2002 per grans 

sectors d’activitats. 

 

 

 

Taula 8. nombre d’establiments per branques d’activitats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’HERMES 

 

Destaca per sobre de tot les petites variacions de la indústria amb una lleugera tendència a la baixa i el 

gran creixement dels sector dels serveis i el comerç i la construcció. 

 

Sectors productius a la comarca de l’Anoia 

El sector de la construcció i els serveis són els sectors que més han incrementat el nombre d’establiments. 

Agricultura i indústria van a la baixa. 

Branca d’activitat 2002 2001 2000 1999 1998 
Indústria 63 68 64 61 62 

Construcció 114 102 99 88 78 
Comerç al detall 80 74 67 61 60 

Serveis 192 172 155 140 119 
Professionals i artistes 22 26 22 24 21 

TOTAL 471 442 407 374 340 
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El sector de la construcció té un fort creixement de 1988 a 2002 va créixer un 46%. El sector serveis a 

Masquefa creix lentament però constant. El sector és un motor de creació d’ocupació tant a Catalunya 

com a Europa. Dins dels serveis els que van en augment són els serveis a les empreses i els immobiliaris, 

en canvi l’hostaleria i la mediació financera van a la baixa. 

Segons l’Estudi de la demanda d’ocupació i necessitats de formació a l’anoia, previsió 2006-2010 

l’estructura econòmica i del mercat laboral de l’Anoia està experimentant canvis importants. Sectors 

industrials que tradicionalment han tingut molt pes econòmic, principalment el tèxtil i l’adoberia, estan 

immersos en una situació de reestructuració que està incidint en l’escenari econòmic i productiu del 

territori. En aquest sentit, l’Anoia, que ha estat una comarca de forta tradició industrial, està immersa en 

un important procés de diversificació econòmica que té, com a elements principals, d’una banda, la 

consolidació de sectors industrials de recent aparició a la comarca i, de l’altra, un lent però creixent 

procés de terciarització. 

Els sectors que s’identifiquen com a emergents dins de la indústria són els que s’indiquen a continuació: 

- Paper i arts gràfiques. 

- Metal·lúrgia. 

- Fabricació d’equips de transport 

- Plàstic i cautxú  

- Indústries d’altres minerals no metàl·lics. 

- Automoció (Parc Motor de Castellolí). 

- Aeronàutic (Centre d’Activitats Aeronàutiques d’Òdena) 

Els sectors que s’identifiquen com a emergents dins del sector serveis són els que s’indiquen a 

continuació: 

- Transport i logística. 

- Serveis a les empreses. 

- NTICs. 

- Hoteleria i turisme. 

- Comerç 

Pel que respecta al sector de la construcció indica un creixement molt significatiu en els últims anys, fins i 

tot major a la comarca que al conjunt de Catalunya. A futur, s’espera que el sector segueixi creixent i 

generant ocupació, tant d’alta i mitja qualificació com de baixa qualificació, tot i que a un ritme inferior a 

l’experimentat en els últims anys. 

 

L’estudi destaca els perfils professionals que es requeriran en el futur que però forma més marcada a la 

indústria i en menor mesura als serveis, són principalment de mitja i alta qualificació. És a dir, es 
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precisarà personal que disposi de nivells formatius elevats que es poden assolir a través de la formació 

professional o de la universitària. 

 

 

3.3. Recursos ocupacionals a Masquefa 

L’Ajuntament ha posat a disposició de tots els vilatans des de 1997 una sèrie de recursos ocupacionals des 

del Departament de Promoció Econòmica. Aquestes actuacions tenen com a objectiu fomentar l'activitat 

de les persones i de les empreses per tal de crèixer econòmicament. 

 

Servei d’Ocupació Local 

El 1997 l’Ajuntament de Masquefa es va plantejar la necessitat de dur a terme accions d’orientació i 

inserció laboral amb els aturats del seu territori i va començar a participar en el programa d’Agents 

d’Acompanyament a la Inserció Laboral (AAIL).  

El model de Servei d’Ocupació Local és un model personalitzat i de qualitat, facilitant la intersecció entre 

oferta i demanda. Aquest factor clau del model d’ocupació proposat és l’element diferenciador en front a 

d’altres models fortament qüestionats per estar massificats i així constituir-se en models difusos i sense 

credibilitat. 

 

L’any 1999 la xarxa AAIL s’integra a la xarxa XALOC i a l’any 2000 aquest model de servei troba un 

lloc en el marc dels Pactes Territorials, l’eina per la millora en l’àmbit de la promoció econòmica i 

ocupació. 

Les principals activitats són: 
 

� Atenció als demandants d’ocupació 

- Realització de l’entrevista ocupacional als demandants. 

- Tramesa d’informació als demandants. 

- Realització d’assessoraments individuals d’orientació i tècniques de recerca de feina 

(TRF). 

- Impartició de sessions grupals d’orientació i TRF. 

- Realització de sessions informatives. 

- Dinamització del Club de Feina. 

- Seguiment sistemàtic dels demandants atesos al Servei Local d’Ocupació. 

- Realització i/o participació en accions per a col·lectius específics. 

� Oferta de serveis a les empreses – Borsa de Treball- 
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- Coneixement dels perfils professionals dels demandants. 

- Realització de l’entrevista a l’empresa. 

- Recollida de la informació que proporciona l’empresa. 

- Tramesa de la informació que requereix l’empresa. 

- Gestió de les ofertes de treball: 

Preselecció dels candidats més adients per cobrir el lloc de treball, 

Presentació a l’empresa dels candidats seleccionats, 

Seguiment del procés de selecció, 

� El Club de la Feina és un espai d'autoconsulta per a les persones que ja formen part de la 

borsa de treball. L’usuari es pot trobar amb altres usuaris que estan en la mateixa situació 

que ell i compta amb l’assessorament de la insertora laboral..La Informació que es pot 

consultar és la següent: 

- ofertes de feina 

- material sobre com buscar feina: fer un curriculum, entrevistes, psicotècnics... 

- formació ocupacional: tant la més propera com la més especialitzada 

- altra formació: estudis oficials, estudis no reglats 

- informació sobre el mercat de treball 

- adreces d'empreses 

Servei d’autoempresa 

Des de l’any 2001 el Servei d’Ocupació Local forma part dels Punts d’Informació i Orientació del Servei 

d’Autoempresa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Per tal que l’emprenedor 

pugui gaudir de tot l’assessorament per muntar la seva empresa l’Ajuntament de Masquefa té una entitat 

acreditada assignada: l’Ajuntament d’Olesa. 

L’atenció a l’emprenedor és individualitzada per tal que pugui exposar el seu projecte amb la deguda 

reserva i discreció. 

 

Plans d’ocupació 

Des de l’any 2000 Masquefa s’acull al programa de subvencions del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya, sol·licitant projectes per a contractar treballadors de col·lectius de difícil 

inserció en projectes d’interès social. Molts dels llocs de treball subvencionats, sobretot a la brigada 

municipal, s’han consolidat. 

 

Nous jaciments d’ocupació 
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L’any 2002 es va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un projecte de dinamització de serveis 

domiciliaris mitjançant xec servei. Aquest projecte que continua en actiu es prolongarà amb fons propis 

de l’ajuntament l’any 2007 quan ja no es pugui ser beneficiari de subvenció.  

 

 

3.4 Caracterització de l’oferta/demanda de la borsa de treball de Masquefa 
 
En aquest apartat mostrem una doble radiografia. Per una banda, l’opinió de les dones masquefines 

respecte a la seva incorporació al món del treball, i per l’altre, la dels empresaris segons les seves 

necessitats per cobrir els llocs de treball vacants. 

L’equilibri entre aquestes dues fonts ens permetrà definir les necessitats sociolaborals a les que en 

enfrontem a nivell local i hem de donar resposta. 

 

Com a punt fort, podem dir que les dones demanden ocupacions similars a les que els empresaris/es 

ofereixen. Generalment són llocs de treball del sector terciari relacionats amb peonatge, administració, 

atenció al públic, neteja, hostaleria, etc. Aquest fet es pot concebre com una oportunitat d’inserció. Tot i 

així, no és l’únic punt en el que empresaris i treballadores han d’estar d’acord per equilibrar l’oferta i la 

demanda. 

 

Gràfic 9. Distribució de  l’ocupació demandada  per les dones participants. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Gràfic 10. Ocupacions més demandades per les dones a les ETT. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 

Taula 9. Distribució segons sexe demandat de les ofertes de treball del SOM. 2005 

DONES NUM. 

OFERTES 

HOMES NUM. 

OFERTES 

INDIFERENT NUM. 

OFERTES 

Neteja  12 Vigilant 1 Comercial 5 

Administrativa 8 Peó 12 Manipulador 3 

Esteticista 2 Carretoner 1 Cambrer/a 3 

Fisioterapeuta 1 Mosso 3 Encarregat/a 1 

Comercial 1 Torero 1 Delegat/a de venta 1 

Dependenta 4 Personal de neteja 2 Administratiu/va 7 

Treballadora familiar 1 Fuster 1 Aux. Geriatria 1 

Cosidora 1 Mecànic 3 Jardineria 1 

Manipuladora 2 Paleta 1 Carter/a 1 

Cuinera 1 Encarregat 1 Monitor/a 2 

Educadora 1 Maquinista 1 Maître 1 

  Administratiu 1 Mecanògraf/a 1 

  Camioner 1 Director/a comercial 1 

  Vigilant de seguretat 2 Cuiner/a 1 

    Peó 1 

    Executiu/va 1 

    Carretoner/a 1 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

El SOM, durant l’any 2005 va rebre un total de 98 ofertes de treball. Quan els empresaris/es utilitzen el 

SOM per inserir una oferta en la seva borsa de treball descriuen les característiques de la mateixa.  

Segons aquestes dades els empresaris/es que han fet ús del servei demanen més dones que homes per 

treballar, tot i que la diferència és poc notable. 

 

Gràfic 11. Distribució de les ofertes de treball del SOM segons demanda per sexe 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 

Respecte a l’edat també trobem que coincideix amb la de les dones que busquen feina. Les ofertes es 

centren en edats relativament joves (25/45) perquè la franja de 16/25 i la de +45 anys no són demandades. 

No hem d’oblidar que les empreses poden rebre bonificacions fiscals per contractar persones majors de 45 

anys ja que es considera que aquest col·lectiu també té dificultats per insertar-se al món del treball. 

 

Taula 10. Distribució dels grups d’edat demandats en les ofertes de treball. 2005 

Edat Dones Homes 

16/25 anys 5 1 

25/45 anys 29 30 

+45 0 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. 2005 

 

És important analitzar com les dones s’enfronten a la seva recerca de feina per valorar la percepció que 

elles tenen i si aquesta és adequada. 

Com podem observar en les gràfiques i taula següents, la limitació per disponibilitat horàri a és la 

dificultat més destacada seguida de la de disponibilitat geogràfica i de la de manca d’ofertes. Les ETT 

afegeixen la poca experiència laboral com una dificultat més.  

 

Gràfic 12. Dificultats per trobar feina de les dones participants. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 

Taula 11. Dificultats per trobar feina de les dones participants. 2005 

Num. 

Gràfic  

 

Dificultats Num. 
Dones  

1 Manca d’informació 

1 

2 Manca d’orientació 

0 

3 Manca de formació 

4 

4 Coneixement d’idiomes insuficient 0 

5 Escassa o nul·la experiència laboral 1 

6 Manca d’ofertes de treball 9 

7 Desconeixement d’eines per la recerca de feina 0 

8 Desconeixement de canals per a la recerca de feina 0 

9 Limitacions de disponibilitat geogràfica 10 

10 Limitacions de disponibilitat horària1 19 

11 Ocupació no demandad3a pel mercat 1 

12 Circumstàncies personals 3 

13 Condicions ofertes per les empreses 7 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 
Gràfic 13. Dificultats de les dones que busquen feina a les ETT 
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 Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

També val la pena detenir-se en quines són les vies d’accés més utilitzades per buscar ofertes de treball. 

Les vies més utilitzades són la Borsa de Treball del SOM, l’autocandidatura, (recerca d’ofertes de 

feina de forma individual per les empreses) i les ETT , principalment les de la zona de Martorell. Destaca 

la força que va prenent internet.  

 

Gràfic 14. Vies d’accés utilitzades per trobar una feina. 2005 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

El currículum vitae i la carta de presentació són les eines més utilitzades per buscar feina. És necessari 

fer un acompanyament i orientació de les dones en l’elaboració d’aquests documents. Són la primera 

porta d’accés al món del treball i cal optimitzar la presentació dels mateixos per augmentar les 

possibilitats d’inserció. 

 

 

Gràfic 15. Eines utilitzades per trobar una feina. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 

Per tal d’aconseguir una visió més completa de la situació del mercat de treball es van fer les mateixes 

preguntes a empresaris/es i ETT. Estan d’acord en que a les empreses hi ha llocs de treball que els fan 

homes i els podrien fer dones, parlem de la masculinització de certs oficis i professions. Aquest fet és un 

desavantatge per les dones a l’hora de trobar una feina. 
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Gràfic 16. Hi ha llocs de treball a la vostra empresa que els fan homes i els podrien fer dones?. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 

 

 

 

Gràfic 17. ETT valoren si hi ha llocs de treball a les empreses que els fan homes i els podrien fer dones?. 2005 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Trobem una dada curiosa degut a la contradicció que es dóna entre l’opinió dels empresaris/es i de les 

ETT. Mentre que els empresaris/es contesten que per ells és igual contractar una dona o un home, les 

ETT  mostren clarament com la seva percepció és que no, és a dir, que les empreses sí tenen reticències 

per contractar dones i fan distincions per sexe.  

 

Gràfic 18. Contractar una dona em suposa com empresari/a... 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 

Gràfic 19. Les ETT valoren el que els empresaris/es creuen sobre contractar una dona em suposa com empresari/a... 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Podem dir que, ens aquests moments, el mercat de treball local és d’una gran complexitat i hi ha una 

distància entre el treballador i l’empresari. Tot i que hi ha aspectes en els que empresaris/es i 

treballadores estan d’acord, com és el cas de les ocupacions i de les edats, hi ha d’altres com els horaris, 

els desplaçaments, l’experiència i la manca d’ofertes de treball en els quals discrepen. 

Per altra banda, sembla que el sector empresarial per qüestions d’imatge no acaba de reconèixer 

explícitament el que fa, i que el que treballadores i ETT identifiquen amb claredat. Fem referència a les 

distincions per sexe que es troben les dones a l’hora d’accedir a una oferta de treball. Com hem pogut 

veure hi ha llocs de treball que els ocupa únicament el col·lectiu masculí, mentre es reconeix que també 

els podria ocupar el femení.  

 
 
3.5. Ocupabilitat de les dones de Masquefa 
 

L’ocupabilitat són les possibilitats d’inserció que té una persona tenint en compte la seva formació i 

experiència (el perfil professional) i la seva disponibilitat. Analitzarem detalladament la formació, la 

disponibilitat geogràfica i horària i les estratègies de conciliació que utilitzen. 

 

3.5.1. Formació 
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Analitzar el nivell formatiu de les dones i les necessitats dels empresaris/es al respecte ens pot ajudar a 

trobar les claus de l’inserció. 

 

Nivells d’instrucció 

Segons l’estudi La diagnosi de Masquefa, la població des de 1991 ha anat millorant el seu nivell 

d’instrucció, en part, pel rejoveniment de la població que provoca l’arribada de nouvinguts. 

De totes maneres el nivell formatiu de la població de Masquefa està per sota de la mitjana de Catalunya i 

de la mitjana comarcal. 

Taula 12. Nivells d’instrucció 
 

Nivells 
instrucció 

 
Estudis 

 
Catalunya 

 
Anoia 

 
Masquefa 

No sap llegir ni escriure 2.3 2.3 1.4 
Sense estudis 11.5 10.8 13 
Primer grau 26.2 31.9 27.8 

 
 
 
1 ESO, GE, Batx elemental 

 
 

65.6 
25.6 

 
 

73.1 
28.1 

 
 

73.5 
31.3 

FP grau mitjà 5.4 5.3 7 
Fp grau superior 5.3 4.5 5.3 

 
2 

Batxillerat sup. 

 
21.7 

11 

 
18.6 

8.8 

 
20 

7.7 
Diplomatura 6.1 4.4 3.3  

3 Llicenciatura 
 

12.8 6.7 
 

8.3 3.9 
 

6.5 3.2 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT població de 10 anys i més. 2001 

 
Podem observar que mentre el 65,6% de la població catalana es situa en el primer nivell d’instrucció la 

població de la comarca de l’Anoia i Masquefa estan quasi bé 8 punts percentuals per sobre. La diferència 

en el segon nivell d’instrucció és menys acusada, sobretot entre la mitjana de Masquefa i la mitjana 

catalana, en canvi en el tercer nivell d’instrucció les diferències entre Masquefa i la mitjana catalana són 

molt acusades. Masquefa té quasi la meitat de titulats universitaris que la mitjana catalana. 

 

Ensenyament reglat 

Masquefa disposa de tres escoles d’ensenyament primari (i en previsió una tercera) i una secció 

d’ensenyament secundari, el SES Masquefa. La construcció definitiva de l’edifici farà que es constitueix 

en IES on es pugui fer batxillerat i/o cicles formatius de grau mig. La major part d’alumnes que cursen 

estudis post-obligatoris els realitzen a Martorell o bé a Igualada. Un nombre petit realitza tota la seva 

escolaritat a Sant Sadurní. 

 

Les dades d’escolarització del curs 2003-2004, al juny de 2004, el 36% dels alumnes de 4t d’ESO no 

havien obtingut la graduació d’ESO. 

Els joves que acaben l’ESO i no obtenen el títol, moltes vegades no saben què fer, a qui s’han de dirigir, 

quin ventall d’opcions tenen al municipi i en el territori mes proper. 

 

Ensenyament no reglat 
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A la població de Masquefa es pot trobar formació en noves tecnologies al centre tecnològic i comunitari 

Masquef@ula on principalment es realitzen cursos d’alfabetització informàtica. És punt Òmnia i punt de 

suport de la UOC. 

Masquefa no disposa d’escola d’adults tot i que s’ofereixen cursos de català així com cursos 

d’alfabetització per adults i formació per a dones estrangeres de coneixement de la llengua i l’entorn des 

de fa anys. L’escola d’adults més propera on poder preparar proves d’accés a cicles formatius o treure’s el 

graduat en educació secundària està situada a Martorell.  

Puntualment des de l’ajuntament es realitzen cursos, l’any 2006 se n’han fet de monitors de lleure infantil 

i juvenil, de manipuladors d’aliments i de jardineria. 

En quant a formació ocupacional no s’ha realitzat mai cap curs. Ni l’ajuntament ni cap altra entitat del 

municipi són centres col·laboradors del departament de Treball. Els llocs més propers per a realitzar-ne 

són Martorell, Abrera, Olesa, Esparreguera i Igualada.  

 
En quant a les ofertes rebudes al SOM tenir un nivell de formació alt no és una de les característiques 

de les ofertes de les quals disposem. S’ha de considerar que la majoria de les ofertes de treball del SOM 

no la requereixen.  

Segons les ofertes de treball gestionades pel SOM, tal i com podem observar a la gràfica següent, els 

empresaris/es consideren indiferent el nivell formatiu a l’hora de triar els seus treballadors/es. Tenir el 

nivell d’FP I i II es situa en segon lloc i l’especialitat que es demana és l’administratiu.  

 

Taula 13. Distribució del nivell de formació demandat en les ofertes de treball. 2005 

Nivell de formació Dones Homes 
EGB 0 3 

FP I o II 14 7 
Diplomatura o Llicenciatura 0 0 

Especialitat9 0 3 
Indiferent 19 21 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. 2005 

 
Altrament, si ens centrem en el nivell formatiu de les dones que volen treballar, podem observar com la 

majoria han adquirit el nivell de graduat escolar i són la minoria les que disposen d’estudis superiors. 

Un nombre destacat (17) disposa d’estudis de nivell FP I. 

 

Taula 14. Distribució de les dones usuàries del SOM segons el seu nivell d’estudis 

NIVELL D’ESTUDIS 
NUM. 

Estudis primaris sense certificar 2 

Graduat escolar/Batxillerat elemental 23 

ESO 11 

                                                
9 Especialitat fa referència a: carnet de manipulació d’aliments, carnet de carretoner, etc. 
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FP I 17 

FP II 7 

BUP/Batxillerat superior 8 

Batxillerat reforma 3 

COU 5 

CFGM 5 

CFGS 0 

Diplomatura 3 

Llicenciat 5 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 
 

Volem destacar altre tipus de formació que les usuàries del SOM acrediten. Es formació d’especial 

importància per accedir al món laboral. Fem referència als coneixements d’informàtica, català i anglès. 

 

 

Taula 15. Distribució de les dones usuàries del SOM segons els seus coneixements d’informàtica, català i anglès 

FORMACIÓ 
NUM. % 

Informàtica (word, excel, accés) 50 47.61% 

Català 91 86.66% 

Anglès 25 23.81% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 

 
Aquestes dades ens indiquen que mentre la majoria de les dones escriuen i parlen català, no arriba al 

50% les que tenen coneixements d’informàtica, per tant, es presenta com una necessitat augmentar 

aquest tipus de coneixement per tal de que aquestes dones tinguin més possibilitats d’accés al món 

laboral. 

El domini de l’anglès, tot i que les ofertes gestionades al SOM no el demanden com una característica 

imprescindible, pot ser també una possibilitat d’inserció en llocs de treball més específics. Del 23.81% 

que diuen dominar l’anglès, la majoria especifiquen que és el nivell bàsic. 

 

Caldria, tal i com descrivim a l’apartat de propostes, desenvolupar un estudi específic sobre les 

necessitats de formació de les empreses de la zona per tal d’ajustar l’oferta i a la demanda.  

No podem conformar-nos amb l’anàlisi de les ofertes de treball gestionades al SOM i creure que els 

empresaris/es no consideren la formació com una necessitat. 

El mercat de treball experimenta canvis continus i els treballadors/es han de reciclar-se contínuament 

per fer front a aquests canvis. A nivell general, són reciclatges relacionats amb el món de les noves 

tecnologies, però amb la realització de l’estudi que proposem es definiran necessitats concretes de les 

empreses de la zona. Per exemple, fer formació en atenció a la petita infància perquè la població de 

Masquefa requereix aquest tipus de servei i cada vegada hi ha més empreses i llocs de treball relacionats. 
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Oferir formació sense tenir una certa seguretat d’inserció prevista pot provocar problemes de 

desmotivació i falses expectatives, en canvi, oferir una formació adequada a la demanda del mercat 

laboral i aconseguir un lloc de treball relacionat es pot viure com un reforç positiu per la persona aturada. 

 
 
 
3.5.2.  Disponibilitat geogràfica 
 

Mobilitat  

En quant al mercat de treball és important també tenir en compte els indicadors de mobilitat: la taxa 

d’autocontenció, és a dir, els nombre persones que treballen i viuen a la mateixa població, i la taxa 

d’autosuficiència, percentatge de llocs de treball ocupats per habitants de la població. 

En quant a desplaçaments per treball s’han tingut en compte el nombre de desplaçament desagregat per 

gènere i també el mitjà utilitzat per a realitzar el desplaçament.  

 

Taula 16. Desplaçaments per treball desagregats per gènere 

 Dins del municipi Fora del municipi 
 homes dones total homes Dones Total 
2001 539 350 889 1044 563 1607 
1996 372 186 558 469 211 680 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
 
Observem que el 2001 el nombre de persones que surten del municipi per anar a treballar és quasi bé el 

doble de les que es queden, diferència que era molt més minsa l’any 1996. També és significatiu el fet 

que les dones realitzin quasi la meitat dels desplaçaments que els homes, en part queda explicat per 

l’elevada taxa d’atur femení en comparació a la masculina i en part perquè si al nucli familiar es disposa 

d’un sol cotxe, aquest és generalment pel marit i no pas per la dona.  

Dels 1607 desplaçaments que es feien l’any 2001 per anar a treballar, 1161, un 72% eren realitzats amb 

un mitjà de transport individual, 161, un 10% en col·lectiu i 59, 3.6% combinant un d’individual i un de 

col·lectiu. 

 

Les poblacions on majoritàriament van els residents al municipi que treballen fora són: Barcelona, 

Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Abrera, Piera, Hospitalet, Sant Sadurní d’Anoia, Castellbisbal, Sant 

Andreu de la Barca i Igualada. 

Si busquem els detalls dels treballadors de Masquefa que van a d’altres municipis trobem que dels 

treballadors que van a Piera a treballar que no són del propi municipi els de Masquefa són els més 
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nombrosos, a Sant Esteve Sesrovires els treballadors de Masquefa són els tercers dels que reben, per 

darrera dels que els arriben de Martorell i de Barcelona.  

 

 

 

En quant als residents que treballen al mateix municipi: 

Taula 17. Caracterització del treballadors residents 

 Residents 
ocupats 

Llocs de treball al 
municipi 

Lloc ocupats per 
residents 

Taxa 
autosuficiència 10 

Taxa 
autocontenció11 

2001 2478 1376 877 64 % 35 % 
1996 1238 965 558 59 % 45 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 
Com es pot observar, malgrat créixer la població en general i activa en particular poc a poc va augmentant 

la taxa d’autosuficiència. La taxa d’autocontenció és molt baixa, això pot provocar desarrelament i que la 

població es converteixi en una població dormitori.  

 

Si bé, és necessari que molts residents al municipi marxin per anar a treballar fora de la població és 

interessant veure que cada cop més bona part dels llocs de treball de Masquefa són ocupats pels residents 

al municipi. 

 
 

Parc de vehicles 

Paral·lelament a l’augment de població hi ha hagut un fort augment del parc de vehicles. Si exceptuem els 

autobusos, per ser vehicles col·lectius, i altres vehicles com tractors industrials o quads que no són 

vehicles que la població utilitzi per a moure’s per a les tasques de la vida diària, tenim que entre turismes, 

motocicletes i camions i furgonetes l’evolució del nombre de vehicles disponibles per part de la població 

en el període 1999-2003 són els següents  

Taula 18.Parc de vehicles 

 

 
 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

No s’observen diferències destacables en la proporció en que arriba la població i els vehicles dels quals 

disposen. 

                                                
10 Taxa d’autosuficiència= llocs de treball ocupats per residents al municipi / llocs de treball existents al municipi 
11 Taxa d’autocontenció = treballadors que treballen al municipi / residents ocupats 

 2003 2002 2001 2000 1999 
Vehicles 3862 3578 3253 2991 2637 
Població 6209 5700 5210 4582 4143 

Total vehicle x habitant 0.62 0.63 0.62 0.65 0.63 
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Un altre característica que hem analitzat en aquesta recerca d’informació és la disponibilitat geogràfica 

que les dones usuàries del SOM tenen per anar a treballar. Per valorar aquesta característica tenim en 

compte dos aspectes: per una banda, fins a on estan disposades a desplaçar-se, i per l’altre, el transport 

disponible per fer el desplaçament: carnet de conduir i transport públic.  

Gràfic 20. Distribució de les dones usuàries del SOM segons la disponibilitat geogràfica 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

la mateixa població on
viu

indiferent dins de la
comarca

indiferent dins de la
província de Bcn

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 

 

Desplaçar-se fins la ciutat de Barcelona no és la voluntat de les dones que busquen feina. Volen llocs de 

treball a la mateixa població on viuen i, en menys casos, es desplaçaríem per la comarca.  

És evident que amb un lloc de treball dins de la mateixa població poden desenvolupar més fàcilment la 

doble jornada (laboral i familiar) a la que les dones han de fer front i estalviar costos de desplaçament. 

 

Gràfic 21. Distribució de les dones usuàries del SOM segons la disponibilitat de carnet de conduir 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. Desembre 2005 

 

Un gran nombre de dones tenen carnet de conduir però cal tenir en compte factors que no hem pogut 

mesurar de forma quantitativa i, en canvi, si de forma qualitativa a les entrevistes. 

No tot és disposar de carnet de conduir; cal tenir cotxe propi i conduir-lo. Moltes dones disposen de 

carnet de conduir però realment no el fan servir.  Per poder fer ús del carnet de conduir les famílies 

han de tenir dos cotxes (un per cada membre de la parella) i aquest fet suposa un alt cost no assumible, de 
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manera que la situació real, en la majoria dels casos, és que un membre de la parella fa ús del cotxe i 

l’altre no té mitjans amb els quals desplaçar-se.  

 

Malauradament, per aconseguir una feina, disposar del carnet de conduir (i vehicle propi) és 

imprescindible perquè la majoria de les ofertes de treball el consideren necessari tant en els cas dels 

homes com en el de les dones.  

 

Taula 19. Distribució de la necessitat de carnet de conduir en les ofertes de treball. 2005 

Carnet de conduir Dones Homes 

SI 24 27 
NO 10 4 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. 2005 

 

Un altre alternativa per poder desplaçar-se als llocs de treball és fer ús de la  xarxa de transport públic 

que disposem al municipi i està formada per: 

• La Hispano Igualadina, S.A 

• Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

• Els Bus Intermunicipal 

• Taxi Masquefa 

La cobertura que ofereix aquesta xarxa no és compatible amb les necessitats dels llocs de treball. 

Els horaris no coincideixen i les rutes que es fan no accedeixen als polígons industrials de la zona. Aquest 

fet també influeix en la disponibilitat geogràfica de les dones per accedir a un lloc de treball. 

 

 
3.5.3. Disponibilitat horària 
 
Referent als horaris trobem una de les més importants descoordinacions entre les necessitats dels 

empresaris/es i de les dones. Els empresaris/es es decanten clarament per sol·licitar personal en torn 

partit mentre que les dones busquen feines amb horari fix i preferiblement  pel matí.  

 

Taula 20. Distribució de l’horari demandat en les ofertes de treball. 2005 

Horari Dones Homes 

Torn rotatiu 1 9 

Torn partit 19 10 

Intensiu matí 11 8 

Intensiu tarda 3 2 

Intensiu nit 0 1 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del SOM. 2005 
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Gràfic 22. Disponibilitat horària de les dones participants. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 
L’horari que demana l’empresa és el més difícil de compatibilitzar amb la cura dels fills, i encara ho és 

més si afegim la dificultat que les dones masquefines es troben: per una banda, els seus familiars 

ascendents continuen vivint al lloc d’origen i no poden col·laborar en les tasques de cura dels infants, i 

per l’altre, com veiem al següent gràfic, les parelles tampoc poden ser un recurs perquè 

majoritàriament treballen en torn partit  i estan fora de casa tot el dia. 

 

Gràfic 23. Horari laboral de les parelles de les dones participants. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

 

La disponibilitat horària de les dones que busquen feina es presenta com una dificultat. Els recursos més 

fàcils d’utilitzar i menys costosos, com per exemple, compartir la cura dels fills amb la parella o amb els 

avis,  són  impossibles en la majoria dels casos. 

Aquest fet provoca assumir alts costos per poder anar a treballar (contractació d’un cangur, Escola 

Bressol, menjador, etc.) o bé, plantejar-se l’opció de no treballar. 

Cal arribar a un acord entre empresa i treballadors per poder cobrir les ofertes de feina. Els usos del 

temps, tant a nivell social, personal, familiar o laboral, han d’estar coordinats i ser compatibles. 
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3.5.4. Estratègies de conciliació entre la vida personal, familiar i laboral 
 
Com hem pogut veure fins ara, les principals dificultats que les dones tenen per trobar una feina estan 

relacionades i influeixen amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  

Hem analitzat els recursos que les dones utilitzen o haurien d’utilitzar en el cas de trobar una feina i poder 

conciliar la seva vida laboral amb la familiar i personal. Cal considerar que, tot i que les dones escullen 

aquests recursos en un qüestionari, a l’entrevista esmenten que a la realitat no seria tan fàcil degut a que 

suposaria desplaçament de familiars, costos no assumibles, etc. 

 

Gràfic 24. Estratègies de conciliació utilitzades per les dones participants. 2005 
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 Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

L’Escola Bressol seria l’estratègia més utilitzada, l’escullen el 100% de les dones participants. Totes 

haurien de deixar els seus fills a l’Escola Bressol per poder anar a treballar. Cal destacar la importància 

que poc a poc esta agafant la xarxa de relacions per cobrir aquest tipus de necessitats. Moltes mares es 

coordinen amb d’altres mares o veïnes per portar els fills a l’escola, a activitats, etc. A canvi d’un altre 

favor i sense compensació econòmica. Podríem dir que s’està iniciant un intercanvi de temps per 

temps.  

 

Davant de les dificultats sobre conciliació les dones han fet propostes perquè l’empresa les assumeixi i 

elles puguin anar a treballar.  

Podem observar que moltes de les propostes estan relacionades amb la sensibilització de les empreses 

amb aquests temes. No només es tracta d’invertir en recursos materials (que també cal), si no, en fer 

petits canvis i trencar prejudicis. No es només una aposta empresarial, si no, social. 

 

 

Taula 21. Quins canvis faries a les empreses per poder conciliar més fàcilment la vida laboral amb la familiar? 

Millorar d’horaris (compatibilitzar-los amb l’escola, horaris intensius, etc.) 
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Augment de sous per poder treballar i contractar recursos per la conciliació 

Facilitats a les empreses per poder conciliar la vida laboral amb la familiar 

Les empreses poden oferir feines per fer a casa 

Guarderia als llocs de treball 

Canvis en la mentalitat empresarial: la dóna no és una càrrega per l’empresa 

Facilitats per atendre als seus fills quan es posen malalts 

Plantejar els treballs per objectius i no per temps 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

La majoria d’empreses de la zona no coneixen la llei de conciliació de la vida familiar i laboral (39/1999) 

que regula totes aquestes temàtiques. 

Observem un alt índex de desinformació empresarial al respecte que perjudica a les treballadores i als 

propis empresaris.  

 

Gràfic 25. Coneixeu els drets i deures que regula la llei?. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Tot i que no la coneixen, els empresaris/es si tenen una percepció del que creuen que l’aplicació de la llei 

pot o no fer.  

Aquesta percepció és molt negativa. Creuen que suposa desavantatges pel sector empresarial, que és 

una llei que només beneficia les treballadores. 

 

 

 

 

 

Gràfic 26. Creieu que aquesta llei fa propostes que no tenen avantatges pels empresaris?. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

Es va demanar als empresaris/es que indiquessin quines mesures de conciliació podrien aplicar a la seva 

empresa per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar als seus treballadors/es.  

 

Gràfic 27. Mesures de conciliació ofertes pels empresaris/es enquestats. 2005 
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t: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

La disposició dels empresaris a oferir horaris compatibles amb la vida personal i familiar és del 

100%. Podem dir que estem davant d’un punt fort que cal explotar i dirigir per tal de fer-lo realitat. 

 

Respecte al transport, que és un altra dificultat de les dones, hi ha empreses que s’ofereixen a 

proporcionar als treballadors/es transport d’empresa i compensacions econòmiques per contractar 

recursos de conciliació, en canvi, no hi ha empreses que vegin assolible desenvolupar tasques a la 

llar. 

Les ETT també creuen que els empresaris poden oferir compatibilitat d’horaris, en canvi, creuen que 

podrien oferir tasques per fer a casa i els empresaris, com ja hem vist, creuen que no. També discrepen 

respecte a la construcció de guarderies a les empreses, mentre les ETT ho veuen més assumible, pocs 

empresaris s’ofereixen. Són dues percepcions diferents d’una mateixa realitat. 
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Gràfic 28. ETT valoren les possibles mesures de conciliació abarcables pels empresaris/es. 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels qüestionaris. 2005 

 

La conciliació de la vida familiar amb la laboral és una necessitat a cobrir de forma immediata. El 

col·lectiu dones exigeix una xarxa de recursos que doni resposta en aquesta necessitat perquè, com hem 

pogut veure, per poder accedir a les ofertes de treball totes les dones han de fer ús de recursos que 

cobreixin la seva absència amb la cura dels seus fills. 

La desinformació i desconfiança que els empresaris mostren davant aquestes temàtiques és el que cal 

pal·liar per poder assegurar bons resultats en l’inserció laboral de les dones. Cal aprofitar els punts forts 

que els empresaris ofereixen per iniciar una tasca a llarg termini. 

Cal esmentar que no només és una tasca empresarial, tal i com les dones i els tècnics proposen, és una 

tasca social en la que han d’implicar-se tots els agents i no només en l’àmbit laboral, si no, d’una forma 

integral.  

 

 

3.6. Punt de vista de les dones i dels empresaris 

Per valorar qualitativament aquestes dades econòmiques (atur, jornada laboral, etc.), a partir de les 

sessions de treball amb els tècnics municipals i les dones, es va plantejar la següent qüestió: “Un 12% 

d’atur del col·lectiu dones a Masquefa, davant un 4% d’homes: què esta passant? Que podem fer? Qui 

ho ha de fer?. Amb aquesta metodologia es van poder extreure de forma subjectiva causes, propostes i 

responsables.  

 

Els resultats són els següents: 

Taula 22. Resultats sessió de treball amb dones 
UN 12% D’ATUR DEL COL·LECTIU DONES A MASQUEFA, DAVA NT UN 4% D’HOMES... 

Què esta passant? Què podem fer? Qui ho ha de fer? 

- No tenim carnet de conduir 

- El transport públic és insuficient i els 

- Fer arribar el transport públic als polígons en 

horari compatible amb el del treball 

- Les famílies 

- Les dones 
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horaris no són compatibles amb els dels 

treballs 

- Hi ha discriminació i desigualtats en les 

condicions laborals respecte als homes 

- No tenim formació: estudis reglats, 

informàtica, idiomes, etc. 

- Degut a tenir cura dels nostres fills petits, 

estem llargues franges de temps sense 

treballar 

 

- Transport propi de les empreses 

- Compartir cotxe entre treballadors/es 

- Treballar a casa 

- Sensibilitzar als empresaris amb aquestes 

problemàtiques 

- Aconseguir que els llocs de treball siguin en 

horaris intensius de matí 

- Corresponsabilitat i igualtat des de les 

pròpies famílies 

- Crear recursos al poble per poder conciliar la 

vida laboral i familiar 

- Oferir al municipi oferta formativa per trobar 

feina en horari compatible amb l’escolar 

- Els empresaris 

- L’administració 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sessió de treball amb dones. 2005 

 

 

Pel que fa als tècnics municipals, els resultats són molt similars a les aportacions de les dones. Podem dir 

que tècnics i usuàries comparteixen una mateixa visió de la realitat . Aquest fet valida les dades que es 

presenten en aquest diagnòstic ja que, valorades des de diferents àrees, arriben a un mateix punt.  

  

Taula 23. Resultats sessió de treball amb els tècnics municipals 

UN 12% D’ATUR DEL COL·LECTIU DONES A MASQUEFA, DAVA NT UN 4% D’HOMES... 

 

Què esta passant? Què podem fer? Qui ho ha de fer? 

- Salaris baixos 

- Manca de disponibilitat geogràfica 

- No tenen carnet de conduir 

- No disposen de vehicle propi 

- Més ofertes de treball adreçades a homes 

que a dones 

- Manca de formació 

- Manca de disponibilitat horària 

- Horaris de treball incompatibles amb la 

cura dels fills 

- Dificultats per conciliar la vida laboral i 

familiar 

- Baixa autoestima 

- Dones nouvingudes amb infants petits 

- No tenen feina perquè han deixat la que 

tenien per venir a viure a Masquefa 

- Projecte Mainaderes 

- Campanya de sensibilització a la població en 

general i als empresaris 

- Oferir formació al municipi 

- Millorar el transport públic 

- Les famílies 

- Les dones 

- Els empresaris 

- L’administració 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sessió de treball amb dones. 2005 

 

La descripció del “què esta passant?” que fan tècnics i dones coincideix amb la presentació quantitativa 

que es fa al llarg d’aquest estudi diagnòstic. Són dificultats que les dones troben per incorporar-se al món 

del treball i estan relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral (situació familiar, 

nouvinguts al municipi, horaris incompatibles, etc.) i amb aspectes molt importants per la inserció com la 

disponibilitat geogràfica, el nivell formatiu, l’autoestima i les condicions laborals que els empresaris 

ofereixen. 
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Les propostes que es fan cal valorar-les a nivell d’execució, temps i econòmicament. Tot i així, cal dir que 

són propostes directament extretes de cada causa, per tant,per poder assumir-les, és important planificar 

una tasca a llarg termini en la que s’impliqui a la societat en general i als empresaris/es, treballadors/es i 

professionals específicament.  

El responsable d’aquesta situació no és cap agent concret. Podríem dir que tècnics i dones identifiquen 

com a responsable a la societat. 

 

 

 

3.7. Comparativa perfil sociolaboral de les dones de la comarca de l’Anoia 

A la comarca de l’Anoia el comportament de la població és similar. La població va créixer una taxa del 

3,2 % l’any 2004, mig punt per sota de l’increment del 2003. Tot i així, l’augment de la població 

comarcal va estar clarament superior al de la província de Barcelona i al de Catalunya l’any 2004 com ja 

havia estat en el període 2000-2004. 

 

L’any 2004, el 15,2 % de la població comarcal tenia menys de 16 anys, més d’un punt superior al 

percentatge corresponent a la província de Barcelona i a Catalunya, mentre que el 16,2 % tenia més de 64 

anys. La comarca de l’Anoia és una de les que té menys percentatge d’immigrants estrangers el 2004 era 

de 5,7 %. 

 

Tot i així, com indica l’Informe Territorial de la província de Barcelona realitzat per la Cambra de 

Comerç i la Diputació de Barcelona a l’Anoia el ritme de creixement econòmic l’any 2004 s’ha accelerat. 

L’augment del PIB comarcal el 2004 va estar dues dècimes superior al de Catalunya i més de mig punt 

superior al de la província de Barcelona. 

 

Atès que la població ha crescut més que el PIB a l’Anoia, l’any 2004 a la comarca va disminuir el 0,3% el 

PIB/càpita, fet que contrasta amb els increments de la província de Barcelona i de Catalunya. En el 

conjunt del període 2000-2004, el PIB/càpita comarcal va descendir a una taxa anual acumulativa de l’1 

%.  

 

S’ha desenvolupat una investigació a nivell comarcal per tal de comparar els perfils sociolaborals de les 

dones i analitzar els recursos disponibles. Amb aquesta activitat s’ha pogut conèixer els recursos i valorar 

la seva utilitat per les dones de Masquefa. 
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La informació recollida i les conclusions extretes per l’equip tècnic del Dona’t una oportunitat  són les 

següents: 

Segons les participants, les dones dels seus serveis tenen entre 35 i 50 anys la majoria, tot i que en 

alguns municipis, donat que els serveis estan ubicats en  espais específics pel col·lectiu de joves, atenen 

usuàries d’entre 16 i 18 anys.  

S’han dut a terme Plans d’Ocupació dirigits específicament a dones de més de 45 anys per reduir la 

taxa d’atur d’aquest col·lectiu. Amb les noies joves es fan intervencions d’assessorament a l’IES pels 

alumnes de 4art d’ESO i s’ubica el servei de Borsa de Treball en espais específics per aquest col·lectiu. 

A Masquefa, com ja hem pogut veure, la franja d’edat de les dones que busquen feina és entre 25 i 30 

anys. Podem dir que parlem de franges d’edat diferents respecte a les de la comarca. 

 

El nivell de formació, en general, és baix (estudis primaris amb i sense certificat), a excepció d’algun cas 

concret de noies joves que han cursat formació universitària o cicles formatius. 

Moltes de les dones es deriven a cursos de Formació Ocupacional i/o, segons l’edat, a Escoles Taller. 

També s’organitzen tallers ocupacionals dissenyats segons els interessos de les usuàries més joves.  

En aquest cas trobem una similitud amb les dones masquefines, però hi ha una diferència a destacar; 

l’accés als recursos formatius. Mentre que a Igualada s’imparteixen cursos de Formació Ocupacional i 

altres tipus de formació que estan a l’abast de les dones que viuen a municipis propers, a Masquefa no 

s’imparteix aquest tipus de formació que pot augmentar les possibilitats d’inserció i el fet d’haver-se de 

desplaçar ja hem vist que és un altre dificultat junt a la de incompatibilitat d’horaris. 

 

A la comarca destaca una experiència laboral àmplia en el sector tèxtil. Moltes de les usuàries tenen 

experiència en sectors no regularitzats com feines de neteja, mainaderes, etc. La majoria de noies joves 

arriben als serveis d’orientació sense experiència laboral. 

L’experiència laboral de les dones masquefines no es centra en un sector concret. La majoria sí que 

tenen experiència i és en tasques del sector serveis. 

 

Les insertores laborals destaquen que l’horari més demandat per les usuàries és torn intensiu de mati 

o torn partit compatible amb l’horari escolar. Les usuàries més joves volen treballar de dilluns a 

divendres i tenir lliure el cap de setmana. 

A la Pobla de Claramunt no disposaven d’un servei escolar ampliat, i aquest curs 2005/06 s’ha avançat 

una hora l’entrada i es realitzen més activitats extraescolars per facilitar a les famílies la conciliació de la 

vida familiar i laboral. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
AJUNTAMENT DE LA      NIF: P0811800B 
VILA DE MASQUEFA   Tel. 93 772 50 30 Fax: 93 772 53 11 
Carrer Major, 93  Correu electrònic: masquefa@diba.es 
08783 MASQUEFA (Anoia)  www.masquefa.org 

A Masquefa les dones també volen el torn intensiu de matí o horaris compatibles amb els escolars. 

Podem identificar aquesta característica com a comú. 

 

És generalitzat, en tots els municipis on treballen les insertores i en el nostre propi, el problema de la poca 

disponibilitat geogràfica de les dones. La majoria no disposen de carnet de conduir, i si el tenen, no 

condueixen o no tenen vehicle propi.  

Les tècniques destaquen la necessitat d’ampliar el transport públic,  tant en recorregut com en horari. 

Creuen que hauria d’arribar als polígons industrials i coincidir els horaris amb els de les empreses. 

El projecte Hinterland, des de el Consell Comarcal, ofereix cursos teòrics del carnet de conduir que estan 

subvencionats en un 50%. 

 

S’identifiquen a nivell comarcal diferents perfils de dones pel que fa referència a l’estructura familiar. 

Generalment són casades o separades amb fills petits o grans i joves dependents econòmicament del 

seus pares. 

 

L’actitud de les dones usuàries dels serveis SOM de la comarca està relacionada amb una baixa 

autoestima, poca confiança en ella mateixa i manca de motivació. Són dones que fa molt temps que no 

treballen i volen treballar per sentir-se útils”. Algunes mostren interès per aprendre noves professions, 

però la majoria no coneix el mercat de treball actual ni les tècniques de recerca de feina.  
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4. Informe diagnòstic i conclusions 
 

Les dades extretes a partir del treball de recerca amb les dones, els professionals tècnics, els empresaris i 

les ETT permeten definir el perfil sociolaboral de les dones del municipi de Masquefa. 

 

A mode de síntesi elaborem aquest informe diagnòstic amb les dades més rellevants per tal de poder 

aconseguir mostrar una idea global de la situació i definir així les necessitats a cobrir i els eixos 

d’actuació que donaran resposta. 

 

Respecte a les dones... 

 

- La seva taxa d’atur local és d’un 12.04 %, el que suposa més del doble que la dels homes, que és 

4.52% (juliol 2005) 

- Representen la major part d’usuaris/es del SOM: un 71,43% 

- En general són dones joves, d’entre 25 i 30 anys 

- Són població nouvinguda al municipi, fa menys d’un any que hi viuen i formen aquí, junt amb la 

seva parella, una família. 

- Han deixat la seva feina a Barcelona o l’àrea metropolitana per poder venir a viure aquí. 

- El seu nivell de formació és baix. La majoria tenen el graduat escolar o FP I del ram administratiu. 

Més de la meitat no té coneixements d’informàtica. 

- Busquen llocs de treball, majoritàriament, com administratives 

- Les principals dificultats que tenen per trobar una feina són la incompatibilitat d’horaris laborals i 

familiars, els desplaçaments que han de fer, les condicions ofertes per les empreses (salaris baixos) 

i les poques ofertes de treball que troben. 

- Els salaris baixos dificulten el seu accés al món del treball perquè no poden fer front als costos 

que suposen les mesures de conciliació que han d’utilitzar (guarderia, menjador, activitats 

extraescolars, cangurs, etc.) 

- El transport públic que hi ha al municipi no arriba als llocs de treball (polígons industrials) ni 

funciona en horari compatible amb el laboral. 

- Moltes no tenen carnet de conduir, i les que el tenen carnet els desplaçaments també els suposen 

una dificultat perquè impliquen temps i costos econòmics elevats (benzina, desgast del vehicle, 

assegurança, autopista, tenir dos vehicles, etc.). Busquen feina a la mateixa població on viuen. 
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- Les càrregues familiars i la cura dels fills recau principalment en elles, per tant, necessiten torns 

intensius de matí per poder treballar i a l’hora cuidar dels seus fills. 

- Per trobar feina utilitzen el SOM i l’entrega de currículums per les empreses. 

- No hi ha gaires similituds entre el perfil sociolaboral de les dones de Masquefa amb el de les de la 

comarca. Per aquest motiu és necessari crear recursos propis que donin resposta concreta.  

 

Respecte als professionals tècnics locals... 

- Comparteixen la mateixa visió de realitat que les dones 

- Identifiquen com a dificultats de les dones per accedir al món laboral: 

- Manca de disponibilitat geogràfica: disposició, carnet de conduir, transport públic 

insuficient, etc. 

- Manca d’ofertes de treball a la zona, sobretot ofertes locals 

- Manca de formació 

- Manca de disponibilitat horaris: incompatibilitat d’horaris laborals i familiars 

- Dificultats per conciliar la vida laboral i familiar: manca de recursos 

- Baixa autoestima 

- Manca de sensibilització empresarial i general 

 

Respecte als empresaris... 

- No coneixen la llei de conciliació de la vida familiar i laboral 39/999 i mostren desconfiança vers 

a ella, creuen que no els dóna avantatges. 

- Mostren disposició per compatibilitzar els horaris de les seves empreses amb els de la vida 

familiar dels seus treballadors 

- Hi ha llocs de treball de les seves empreses que els ocupen homes i els podrien desenvolupar 

dones 

- La franja d’edat que demanden per ocupar els seus llocs de treball és molt àmplia, de 25 a 45 anys 

- Necessiten dones per treballar en torn partit 

- Tenir carnet de conduir i vehicle propi per poder-se desplaçar és un requisit que demanden com a 

imprescindible 

- El nivell de formació que exigeixen no és alt 

- La majoria de llocs de treball que ofereixen per dones són d’administrativa i neteja  

Un cop realitzat l’anàlisi, a mode de conclusió, podem extreure les següents premisses generals:  
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• L’arribada de molta població està rejovenint la població de Masquefa i conseqüentment la 

població activa, concentrant-se en la franja de 30-40 anys.  

 

• Per a moltes persones és necessari sortir del municipi per anar a treballar, tot i així cada cop és 

més gran el nombre de llocs de treball al municipi ocupats per residents al municipi. 

 

• Les persones que disposen d’un vehicle propi tenen més possibilitats de treballar que les que no en 

tenen. Aquest fet influeix en la disponibilitat geogràfica de totes aquelles persones, en la seva 

majoria dones, que no disposen d’un mitjà de transport propi per accedir a un lloc de treball. 

 

• El nivell de renda familiar de la població és baix a l’igual que tota la comarca, tot i que creix una 

mica per sobre de la mitjana catalana. 

 

• El nivell formatiu de la població de Masquefa és més baix de la mitjana de la comarca i de 

Catalunya, el nombre d’alumnes que acrediten al finalitzar la seva etapa d’ensenyament obligatori 

també és baix. 

 

• Masquefa no disposa d’una gran oferta formativa més enllà dels estudis reglats, però està 

envoltada de municipis amb gran oferta i també hi ha un interès gran de l’ajuntament en organitzar 

activitats formatives. S’estan fent esforços per a qualificar a les persones en situació d’atur. A 

Masquefa i a l’Anoia el perfil majoritari de les persones aturades es caracteritza per una baixa 

qualificació mentre que el mercat de treball de la zona demanda cada cop perfils més qualificats.  

 

• Masquefa té una taxa d’atur per sobre de la mitjana provincial, però és una de les més baixes de la 

comarca de l’Anoia (fortament castigada per l’atur) i limita municipis que estan per sota la mitjana 

de la província de Barcelona com poden ser Sant Sadurní i Sant Esteve Sesrovires. Molts 

municipis del seu sistema urbà de pertinença com Martorell, Castellbisbal i Sant Andreu de la 

Barca també estan per sota de la mitjana provincial. 

 

• L’atur femení situat en la franja de 30-40 anys és el més castigat per coincidir amb l’edat 

reproductiva de les dones. 
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• Moltes de les famílies nouvingudes no disposen ni d’una xarxa familiar ni d’una xarxa de 

coneguts que els donin suport per a poder conciliar la vida personal, laboral i familiar obligant a 

un dels membres de la parella (en la majoria dels casos les dones) a renunciar a la seva vida 

laboral durant un temps o buscar contractes a mitja jornada. 

 

• En el mercat de treball (el de Masquefa, però també el de l’estat espanyol) hi ha una desigualtat de 

gènere evident que es retroalimenta constantment. El fet que les dones treballadores assumeixin en 

exclusiva el treball domèstic o bé que renunciïn al treball remunerat per dedicar-se en exclusiva al 

treball domèstic, limita la seva ocupabilitat i aquesta limitació reforça la seva dedicació a l’àmbit 

domèstic reproduint així el desavantatge de la seva posició al mercat de treball.  

 

• Els sectors productius que creixen són el sector serveis i el de la construcció, dins del sector 

industrial disminueix l’ocupació no qualificada i creix l’ocupació qualificada. 

 

• Masquefa porta anys treballant en la promoció econòmica, dotant a la població d’un dispositiu 

local d’inserció ja a finals dels anys 90 i treballant contínuament amb projectes tant de 

dinamització de sectors emergents, creació directa de llocs de treball i atenció a col·lectius 

desfavorits i planificant les polítiques actives d’ocupació concertant amb el territori. 
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