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Plantejament de l’informe

L’estudi sobre Les condicions de vida de les

dones de Barcelona es planteja com a objectiu el

coneixement i l’anàlisi de la situació social de la

població femenina resident a Barcelona per tal de

comprendre quines són les seves necessitats, fins a

quin punt s’està produint una convergència cap a la

igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones de

la ciutat i en quina fase del procés de canvi dels rols

de gènere es troben. Igualment, es veurà de quina

manera aquests canvis que tenen com a protagonis-

tes les dones afecten, a diversos nivells, a tot un

seguit de fenomens com ara la capacitat d’absorció

del mercat de treball, les noves formes familiars, els

hàbits culturals i de temps lliure, etc. 

L’estructura del present informe manté la línia

desenvolupada en els treballs anteriors de l’enquesta

sobre les condicions de vida de les dones, partint de la

delimitació de diversos àmbits en què és interessant

veure la situació de les dones a la ciutat de

Barcelona. Els àmbits són: la família, el posiciona-

ment social: treball (mercat de treball i treball domès-

tic), nivell d’estudis i d’ingressos; les activitats de

lleure i consum i les xarxes de relació.

El primer objectiu d’aquest treball és descriure

la situació actual del col·lectiu de dones de

Barcelona, estudiant les seves condicions de vida i

els seus hàbits en el moment en què es va realitzar la

consulta a la població (l’any 2000). També s’analitza el

paper de les dones en els canvis socials que s’hagin

pogut produir en el període comprès entre les dues

últimes edicions de l’enquesta (1995 i 2000), diferen-

ciant –sempre que les dades ho permeten– entre

l’evolució efectiva de la transformació del rol femení i

els efectes de la situació conjuntural de l’economia

en la vida de les dones.

El segon objectiu és mesurar les diferències en

el col·lectiu de dones segons la seva edat i el seu

posicionament en l’estructura social en els diversos

àmbits estudiats. Les dones són un col·lectiu hetero-

geni, en què hi conviuen generacions amb unes

formes de vida i uns rols socials ben diferenciats.

L’edat, el capital cultural, l’estatus social i la situació

laboral són les principals variables que ajuden a

explicar aquesta diversitat.

El tercer objectiu és analitzar les seves carac-

terístiques específiques amb relació al conjunt de la

població, i en especial, mesurar el desequilibri entre

dones i homes pel que fa a la igualtat d’oportunitats

en els diferents àmbits de la vida social estudiats,

posant especial atenció a aquells espais en què les

condicions de les diferències de gènere són més

acusades, com per exemple, el mercat de treball, els

ingressos o el treball domèstic.

Així, l’informe estudia set grans àmbits de la vida

quotidiana: la família, els estudis, el mercat laboral, el

treball domèstic, els ingressos, el lleure i les relacions

socials. Al llarg de l’informe i per a cada tema s’analitza

quina és la situació actual de les dones en comparació

als homes, quines diferències es detecten dins el propi

col·lectiu femení i com ha evolucionat al llarg del temps

la situació en cada àmbit concret.

Aspectes metodològics

La informació que es presenta en aquest estudi

procedeix de la base de dades de l’enquesta de la

Regió de Barcelona, de la qual s’ha treballat amb la

subpoblació de la ciutat de Barcelona per a l’elabora-

ció d’aquest monogràfic. L’anàlisi de les condicions de

vida de les barcelonines està centrada en els resultats

de l’edició dels anys 2000 i 1995, amb l’objectiu de no

limitar l’estudi només a la descripció de la situació
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actual i introduir-hi l’anàlisi de l’evolució dels diferents

aspectes que es tracten. El model d’explotació esta-

dística segueix les pautes establertes en les informes

realitzats anteriorment sobre aquest mateix col·lectiu

per tal de donar continuïtat a les dades precedents. 

L’any 1995 la submostra de Barcelona fou de

2107 persones entrevistades, de les quals 1157 eren

dones i 950, homes. L’any 2000 es van entrevistar 2032

barcelonins, dividits en 1083 dones i 949 homes. En

tots dos casos, s’ha recollit informació de la població

de 18 i més anys. El nivell d’error relatiu assumit es

troba situat al voltant del ±2% per al conjunt de la

ciutat i del ±3% per al subcol·lectiu femení. 

L’explotació estadística es basa en la descrip-

ció dels principals aspectes que caracteritzen

aquest col·lectiu, així com també dels seus princi-

pals condicionants. Per a això es presenta un infor-

me descriptiu basat en freqüències i en creuaments

bivariants o, fins i tot, quan la grandària de la mostra

ho permet, trivariants, amb l’objectiu d’establir dife-

rències dins del col·lectiu femení en funció de

factors generacionals, culturals, econòmics, etc.

El tipus d’anàlisi utilitzat en aquest informe ha

estat majoritàriament descriptiu i s’han utilitzat com

a variables de segmentació les estàndards en la

investigació sociològica, l’edat, el nivell d’estudis, la

situació laboral i la categoria socioprofessional,

totes elles es presenten de forma agregada en les

categories habituals en aquest tipus d’investigació.

Pel que fa a l’estructura de l’informe i donat el

volum d’informació amb què s’hi treballa, s’ha optat

per incorporar en el text només les taules i els gràfics

que recullen les principals informacions i adjuntant

la resta de dades en un annex final de taules. 
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