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Introducció

Lincrement cada vegada més visible en les estadístiques estatals del treball fle
xible o treball «atípic» (contractes temporals, treball a temps parcial i d' altres moda
litats no estandard d'ocupació), en detriment d'aquell amb contractació fixa i a
jornada completa, ha provocat un interés general en el seu estudi des de diferents
disciplines de les ciencies socials i en la geografia en especial. Lalta proporció de
dones treballant en aquestes situacions, sobretot treballant a temps parcial, ha
obert un debat sobre si considerar aquest fenomen una nova forma de precarie
tat laboral o una estrategia de les dones per a combinar millor treball i família.

1 Aquest article és una part de la Memoria de Recerca de Tercer Cicle, «La flexibilitat laboral de les dones
al corriere de Barcelona. Una aproximació des de la Geografia del Genere», presentada en el Departa
ment de Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona el setembre de 1997. El treball de recer
ca, dirigit per Maria Dolors Garcia Ramón, s'emmarca dins el projecte de la Unió Europea «Flexible
working -a means of reconciling work and family life or a new form of precariousness», en el qual hi
participen sis universitats i centres de recerca europees (d'Alemanya, Espanya, Franca, Grecia, Regne
Unit i Suecia), sota la coordinació de Diane Perrons del Departament de Geografia de la London
School o/Economics and Political Science. El projecte esta inscrit en el programa Medium-term Com
munity Action Programme on Equal Opportunities for Uíómen and Men (1996-2000) de la Comissió
Europea (Directorate General V Industrial Relations, Employment and Social Mfairs). Aquest treball
ha rebut un accésit al Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia 1998 (Institut
d' Estudis Catalans).
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En aquest article exposarem, de manera introductoria, la situació del treball
flexible a Espanya i a la resta d' estats de la Unió Europea. En segon lloc, ens
aproximarem a la nostra realitat més immediata estudiant les característiques
laborals de les treballadores flexibles 2 a dues empreses localitzades a Catalu
nya, l'empresa de grans magatzems El CorteInglés i l' empresa de supermercats
Caprabo. Finalment, a partir d' entrevistes en profunditat de les treballadores
«flexibilitzades» d'aquestes empreses, seguint una metodologia qualitativa, ens
endinsarem en els continguts, les opinions, les valoracions, les queixes i, en
definitiva, les experiencies personals d' aquestes dones que treballen amb con
tractes temporals i/o a temps parcial.

1. Treball flexible: precarietat o estrategia?

1.1. Definició de treball flexible i situació dins la Unió Europea

Segons la «Xarxa d'Experts en la situació de la dona en el mercat de treball»
(1992) de la Unió Europea, entre 1983 i 1992 la participació de les dones al
mercat de treball va ser tan positiva que va mantenir o augmentar, segons els
paísos, les taxes de treball europees." Aquest creixement no es deu, com en epo
ques anteriors, a l'augment d' ocupació donat gracies al treball fix a temps com
plet, sino més aviat, a la importancia creixent dels treballs «atípics» ocupats
majoritáriament per dones.

Per Baylina (1993), el treball flexible es veu com una necessitat d'adaptar el
mercat laboral a les transformacions econórniques que han succeít en les darre
res decades: sota l'objectiu d'incrementar la productivitat i la competitivitat de
les empreses, la flexibilització laboral es manifesta en la reducció de plantilles
i en una redefinició contínua de les condicions i contractes de treball.

Dins la classificació de treball flexible s'inclouen una gran varietat de situa
cions dins la Unió Europea: treball a temps parcial, treball temporal, treball
estacional, treball ocasional, treball en hores «asocials» (matinada i nits), .tre
ball amb contractes on el treballador ha d' estar disponible a qualsevol hora del
dia per treballar (1'anomenat en angles zero hours contracti, treball de jornada

2 La decisió de tenir en compte només l'experiencia de les dones no va ser presa a priori. Va ser fruit de
les dificultats de trobar homes amb responsabilitats familiars que treballessin temporalment o a temps
parcial, i les dificultats que aquests mostraven per concedir entrevistes.

3 Si ens fixem en les dades donades per la European Network 01Experts on the Situation olWomen in the
Labour Marketveiem com les taxes d'ocupació dintre dels paisos de I'Unió Europea varien considera
blement. Per una banda, estats com Espanya (amb la taxa més alta d'atur dins I'UE), Italia, Irlanda i
Grecia tenen les taxes d' ocupació més baixes dintre dels estats membres, per sota de la mitjana euro
pea, mentre que altres paises com Dinamarca, el Regne Unit, Alemanya i Portugal ten en els nivells
més alts. La resposta cal trobar-la en la diferent taxa de participació femenina en el mercat laboral.
Així, mentre que Espanya té una població activa del 48.80/0, amb una proporció d' activitat masculina
del 640/0 i una proporció molt baixa de femenina del 31%; Dinamarca amb una població activa del
74.40/0, té més equilibrada la proporció entre els dos sexes, 780/0 d'homes i 70% de dones (Bulletin on
Women and Employment in the UE, abril 1996, núm. 8).
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rotativa i partida, treball autonom, treball en negocis familiars, treball a domi
cili, el teletreball i, per últim, tots els treballs situats dins l'economia submer
gida o informal. En el sector del corriere i en el nostre estudi en concret, el tre
ball flexible, legalitzat per l'estat, queda representat pel treball amb contractació
temporal a temps complet i a temps parcial.

Els treballs «atípics» són representats de diferent manera entre els paísos «rics»
i «pobres» de la Unió Europea. Als países del nord, la creixent taxa d' activitat
femenina ha anat acompanyada per una creixent taxa d' activitat a temps par
cial i de contractes precaris, rnajoritariament en el sector dels serveis. Al sud
d'Europa, la creixent taxa d' ocupació esta connectada amb el creixement de
l'autoocupació i l' expansió dels serveis públics (educació, salut, administració)
on es treballa poques hores i on han funcionat, fins fa poc, com a substitut del
treball a temps parcial (Vaiou, 1995). Caldria destacar, pero, que cada vegada
més en els paises del sud d'Europa i, concretament a Espanya, es van imitant
les tendencies dcls paises del nord amb la creixent importancia del treball fle
xible en totes les seves representacions.

1.2. Diferents formes de treball flexible

En aquest apartat ens centrarem en el treball flexible que es troba, sobretot,
al sector del corriere i que afecta de manera especial.a les dones." A Espanya,
el treball flexible esta representat pel treball amb contractació temporal, a temps
complet i a temps parcial. Les característiques i les condicions laborals mos
tren signes de precarietat i d'inestabilitat pels treballadors i treballadores ja que,
molt sovint, aquests resten en llocs de treball mal pagats, realitzen les tasques
menys qualificades i les de menys responsabilitat.' Miguélez i Recio (1993)
assenyalen que aquest tipus de treball porta implícita una «precarietat social»,
ja que els treballadors/es difícilment poden consolidar un acceptable nivell de
vida i un estatus, una professió reconeguda i una planificació de futuro

El treball a temps parcial: unaprecarietatfeminitzada
Segons la legislació espanyola vigent (Reial Decret 18/1993, del 3 de desem

bre), es considera que un treball és a temps parcial quan el treballador presta
els seus serveis durant un nombre d'hores al dia, al mes o a l'any, inferior al
considerat com 1'habitual en l'activitat que es tracti en aquests períodes de
temps. Al sector del comete, el temps parcial permet treballar unes hores al
matí o a la tarda, un dia (dissabtes) idos dies (divendres i dissabtes) a la set
mana. El treball a mitja jornada no garanteix unes condicions de vida ade
quades per la baixa remuneració que suposa treballar menys hores de les «nor-

4 Un altre tipus de treball flexible que afecta a ha mes i dones de la mateixa manera és el treball amb con
tracte d'aprenentatge, el qual resulta extraordináriament precario És un treball mal pagat, no ofereix
garanties reals d' aprenentatge, pot allargar la inserció dels aprenents fins els 27 o 28 anys injustifica
dament i no dóna garanties reals d'inserció després de tot el tramito La reducció de costos laborals i les
majors possibilitats de control sobre la forca de treball apareixen com les característiques de fans d'a
questa nova forma de vinculació a l'empresa (Miguélez, 1994).
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mals» (40 hores a la setmana segons la legislació laboral espanyola), a no ser
per persones integrades en un grup familiar que puguin aportar el seu sou al
global dels ingressos familiars.

Els treballadors/es a mitja jornada es poden dividir en dos grups: aquells que trien
la possibilitat de treballar menys hores per poder combinar millor el treball remu
nerat amb d'altres responsabilitats (domestiques, familiars, d'estudi, etc.), i aquells
que, desitjant treballar a temps complet, s'han de conformar amb un treball a mitja
jornada. A Espanya, segons l'Encuesta dePoblación Activa (EPA), a 1'any 1995, un
78.70/0dels traballadors a temps parcial responien que ho feien de manera volunta
ria, mentre que un 21.30/0ho feia involuntáriament (Carrasco i Mayordomo, 1997).

Al 1994, el1S.So/0 de totes les persones ocupades als paises de la Unió Euro
pea treballaven a temps parcial, enfront el 13% de 1987 i el 13.S% de 1990.
Laugment es va produir sobretot durant els anys de la recessió económica, coin
cidint amb la reducció del nombre de treballadors/es a temps complete Al 1994,
quasi el 31 % del treball femení era a temps parcial. Malgrat que el treball a
temps parcial té una importancia significativament menor entre els homes,
aquesta proporció va augmentar a un So/o de tota l'ocupació masculina. Altres
dades extretes d'estudis anuals realitzats per la Unió Europea assenyalen com
les dones van ocupar el 9S% dels nous llocs de treball a temps parcial creats
entre 1987 i 1990. En canvi, el 98% dels nous llocs de treball per homes van
ser a temps complet en aquest mateix període (Comisión Europea, 1995).5

Les variacions del treball flexible entre els membres de la Unió Europea són
molt significatives, i vénen expressades segons diversos factors: l'edat i la com
posició dels generes, els sectors economics on es distribueixen, les condicions
laborals, el grau de terciarització, les legislacions laborals, les polítiques fami
liars i les tradicions culturals de cada país. Sense anar més lluny, la Unió Euro
pea presenta una situació molt variada entre el Nord i el Sud. Lalt percentat
ge de dones que treballen a temps parcial als paises septentrionals contrasta
amb la resta de parsos eurc~pellS;; sc~bretc~t els pa"lsos rnetidionals." ...A....ixí, davant
paísos com els Paísos Baixos (67.30/0), el Regne Unit (44.30/0) i Suecia (43.00/0)
amb un alt percentatge de dones treballant a temps parcial, trobem paísos com
Grecia (8.40/0), Portugal (11.60/0) i l'Espanya (16.60/0) ambuna baixa propor
ció (Eurostat, 1996). La feminització del treball a temps parcial és més eleva
da en aquells países on aquesta forma de treball esta més estesa. Així, mentre
que a Grecia el 62.9% dels treballadors/es a temps parcial són dones, a Dina
marca són un 87.S% (taula 1). A més, als paises del nord d'Europa, la con
centració d' aquestes treballadores a les edats centrals de la maternitat (2S-49
anys) també revela una segmentació dels llocs de treball en funció de la dura
da de les jornades laborals, que preserva als homes el paper de treballador prin
cipal fora de casa i a les dones la doble presencia a l'ámbit laboral i dornestic,

6 Només en tres paises (Alemanya, Países Baixos i Dinamarca) la importancia del treball a temps par
cial masculí va augmentar significativamente

6 rúnica excepció és Finlandia, amb un 15.8% de dones treballant a temps parcial, percentatge inferior
del que es dóna a Espanya (vegeu taula 1).
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Taula 1.
Ocupació: temps complet i temps parcial. Unió Europea 1995

Feminització de l'ocupació

Ocupació en temps (% de dones sobre el total)

parcial (en %) Ocupació Temps
Temps parcial

total complet

Dones Hornes Total %Dones % Dones % Dones % Dones casades

Alemanya 33.8 3.6 16.3 47.7 33.4 87.4 71.0

Austria 26.9 4.0 13.9 49.4 36.7 83.8 64.3

Belgica 29.8 2.8 13.6 40.5 32.6 87.5 69.8

Dinamarca 35.5 10.4 21.6 57.5 36.7 73.3 42.1

Espanya 16.6 2.7 7.5 35.4 31.1 76.3 45.7

Finlandia 15.8 8.0 11.8 56.2 46.4 65.0 32.0

Fran<ra 28.9 5.1 15.6 48.2 37.3 82.0 56.5

Grecia 8.4 2.8 4.8 35.5 34.5 62.7 43.8

Irlanda 23.1 5.4 12.1 39.9 32.9 72.0 51.8

Italia 12.7 2.9 6.4 33.9 33.1 70.6 49.5

Luxemburg 20.3 1.1 7.9 35.9 30.7 91.0 73.1

Paises Baixos 67.3 16.7 37.3 48.3 21.2 73.4 48.0

Portugal 11.6 4.2 7.5 49.4 42.6 69.1 49.3

Regne Unir 44.3 7.7 24.1 52.4 32.7 82.3 59.4

Suecia 43.0 10.3 25.8 36.3 78.9 46.3

Europa 15 31.3 5.2 16.0 45.0 33.9 80.9 58.3

Font: Elaboració propia a partir d'Eurostat (1996). Enquétesur lesForces de Travai11995.

Del total de la població activa a Espanya, el 92.50/0 treballa a temps com
plet i el 7.50/0 treballa a temps parcial. Si ho dividim per sexes, la proporció de
dones del total de la població activa és molt més elevada (16.60/0) que la pro
porció d'homes (2.70/0). Seguint les tcndencies, comentades anteriorment, el
sector amb més concentració de dones treballant a temps parcial és el dels ser
veis (18.1 %). Si comparem aquestes mateixes dades amb el Regne Unit, un
dels paísos amb més acceptació, per part d' empresaris/es i treballadors/es del
treball a mitja jornada, veurem com augmenta considerablement la proporció
d' ambdós sexes en el conjunt de la població activa (24.1%), essent la propor
ció de dones del 44.30/0 i el 7.7% la proporció d'homes (Eurostat, 1995).

El treballtemporal: laprecarietatal seu maxim exponent
El treball temporal és la representació del treball precari per excel-lencia.

Malgrat comptar amb un contracte legal, la situació dellloc de treball és molt
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~ insegur. Aquesta inseguretat determina en certa mesura les condicions salarials
i laborals, els drets laborals i sindicals i, en el fons, les actituds cap a l' empresa
i cap a la resta de treballadors/es, en concret cap als fixos (Pillinger, 1992; Recio
i Miguélez, 1993). Per part de l'empresa, pero, els contractes temporals per
meten l'entrada i la sortida de la má d' obra segons l' augment o disminució de

--la demanda, reduint els costos laborals i augmentant els beneficis de l'empre
sa.

Com s'ha assenyalat anteriorment, les condicions laborals dels treballadors/es
temporalssón pitjors que les dels treballadors/es amb contracte fix. En el seu
estudi sobre les característiques de les condicions socials del treball en el petit
i gran corriere a Barcelona, Recio i Miguélez (1993) assenyalen tres conceptes
básics per entendre aquesta desigualtat laboral.

En primer lloc, consideren que les diferencies salarials entre els treballadors/es
fixes i temporals es deuen sobretot als drets d'antiguitat, drets als quals els tre
balladors/es precaris no poden accedir pels canvis contractuals als que es veuen
sotmesos. A més, la perdua d' antiguitat afecta indirectament a les prestacions
com el subsidi d'atur o les pensions.

Un segon aspecte fa referencia als horaris de treball. Els treballadors/es preca
ris es veuen obligats a acceptar els horaris pitjors, a canviar de torn sense previ
avís, a no tenir els dissabtes festa o a realitzar les vacances en períodes fora de la
temporada d' estiu. Una conseqüencia derivada d'aquest control de l'empresa sobre
el treball i, en definitiva, sobre els treballadors/es temporals és, per una banda, la
poca sindicació entre aquests per por a represálies futures de l'empresa i, peraltra
banda, l'opinió que en una situació precaria com la seva és millor la negociació
individual que la negociació col-lectiva, vista com llunyana a la propia situació.

Finalment, el tercer aspecte és el que remet a la manera d'accedir a l'area de
la precarietat. A partir d' una serie d' entrevistes realitzades a treballadors/es del
sector del corriere, Recio i Miguélez (1993) arriben a la conclusió que els tre
balladors i les treba11adores temporals són contractats per primera vegacla, sobre
tot als grans magatzems i supermercats, a través de l'INEM (Instituto Nacio
nal de Empleo), pero a partir d'aquest moment l'empresa tendeix a constituir
un mercat intern de treballadors/es no fixes que controla i segueix contractant
successivament si saben «adaptar-se» a les necessitats de l'empresa.

Al 1994, en el conjunt de la Unió Europea el 100/0 dels homes i els 120/0 de
les dones ocupats treballaven amb contractació temporal. Només a Espanya, la
proporció era considerablement més alta, un 300/0.7 En quant a les dones,
la proporció era més alta en nou paises membres: a Finlandia era un 140/0, als
Paísos Baixos era un 150/0 i a Espanya era d'un 37% (Comisión Europea, 1995).8

7 A Dinamarca i Finlandia, la proporeió de treballadors/es amb contractació temporal era, tarnbé, una
mica més alta que la mitjana europea (11%).

8 Malgrat tot, i tenint en compte una lleugera recuperació económica a l'any 1997, segons l'EPA, la con
tractaeió indefinida, en els darrers dotze mesos, va experimentar una pujada del 6.20/0, mentre que la
temporalitat va créixer només un 1.3%. Aixo rebaixa lleugerament la taxa de temporalitat que es situa
en un 33.60/0 respecte al total d'assalariats (El País, 25 gener 1997).
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1.3. La flexibilitat del mercat de treball com a estrategia pels diferents
protagonistes

Des d'una perspectiva política, la flexibilitat del mercat de treball pot donar
solució a tres problemes: a la competitivitat, a la compatibilitat entre el treball
remunerat i les responsabilitats familiars i domestiques, i a!'atur (Bettio, Rubery
i Smith, 1996). La primera solució, de caire liberal, beneficia a l'empresa. La fle
xibilitat permet a l'empresari reduir costos de personal mitjancant la contracta
ció dels treballadors i treballadores per les hores, els dies o els mesos de més feina.
La segona solució, de caire més conservadora, intensifica la divisió del treball
entre generes, ja que, com s'ha anat veient, són les dones les que més escolleixen
el treball a temps parcial, donant-se per sobreentes que la principal responsabi
litar de les dones és el treball reproductiu, i la dels homes, el treball productiu.
Per últim, la darrera solució, més progressista, és la flexibilitat per reduir l'atur
mitjancant el repartiment més equilibrat del treball. Aquesta és, encara, una solu
ció poc implantada als paises de la Unió Europea, pels canvis estatals (estructu
rals, ideologics...) que s'haurien de produir si es portés a terme aquesta mesura.

Laflexibilitat com a estrategia per a l'empresa
Entre les estrategies seguides pels empresaris, la flexibilització de l'ocupació

ha sorgit com un tret comú de les diverses opcions de gestió dels segments que
componen la seva forca de treball. Cal distingir, básicament, dos tipus d'es
trategies: la flexibilització funcional (flexibilitat interna), basada en les quali
ficacions específiques, en la polivalencia i en la mobilitat professional:" i la fle
xibilitat numérica (flexibilitat externa), que implica, sobretot, alteracions rapides
de volum d' ocupació i diferents formes de flexibilitat d'horaris. Aquesta últi
ma estrategia ha contribuir, decisivament, a la precarització generalitzada de
l'ocupació i ha afectar especialment a la població femenina (André,1993).

Per augmentar la competitivitat, és l'empresa qui veu en la flexibilitat labo
ral i horaria una estrategia per reduir costos Iaborals'" i obtenir, així, més bene
ficis. En el sector del corriere, aquesta mesura es manifesta per la contractació
de personal a rnitja jornada, treballant unes hores determinades al dia, matí o
tarda; la contractació de personal per a treballar en hores asocials (a la mati
nada o ben entrada la nit): la contractació que varia les hores de treball d'un
dia per l'altre; i la contractació per treballar en dies festius (només diumenges).

Laflexibilitat com estrategia per a les dones amb responsabilitatsfamiliars
En el segon cas, la flexibilitat és triada per les mateixes treballadores com una

estrategia que permet combinar millor la feina amb les responsabilitats domesti
ques i familiars. Aquesta estrategia reforca la divisió del treball per generes perqué

9 A més de la flexibilitat funcional com un tipus de flexibilitat interna, Baylina (1996) afegeix la flexi
bilitat quantitativa interna (modificació de la quantitat global de treball utilitzat, amb variacions en
el temps efectiu de treball realitzat) i la flexibilitat salarial (canvis en la remuneració segons els bene
ficis de l'empresa).

10 Bettio, Rubery i Smith (1996) anomenen aquest tipus de flexibilitat com employerfriendly flexibility,
perqué és l'empresa qui surt guanyant.

115



són, sobretot, les dones les que més es decanten per realitzar treballs amb flexibi
litat horaria, a mitja jornada i temporals en els anys reproductius de les sevesvides!'
quan la ideologiadominant imposa a les dones la responsabilitat dels fills i de les
tasques domestiques, i als homes, els caps de família, l'obligació de treballar fora
de casa i portar un sou a la família. Lexistencia d'aquests models de treball impe
deixen la igualtat d' oportunitats entre homes i dones en el mercat laboral.

La desigual oportunitat en la formació, la promoció i el sou del treball «atí

pie» porta a una segmentació en els llocs de treball ocupats per les dones, alho
ra que perpetua la poca implicació dels homes en la vida domestica. Per a que
no s'eternitzin els papers de genere a la llar, Wharton (1994) considera que hau
rien d'haver canvis estructurals i ideologics en la divisió del treball a casa, fent
que l'home compartís més equitativament l'atenció als fills i a la casa. Canvis
estructurals, en la mesura que augmenti la disponibilitat dels pares en la cura dels
fills,'" i canvis ideologics, en la mesura que es deixin d' assumir les responsabili
tats familiars i domestiques com a obligacions inqüestionables per a les dones."

2. EIs supermercats, els hipermercats i els grans magatzems a
Barcelona.

Les fórmules comercials a Barcelona són molt variades: es poden trobar des de les
botigues tradicionals o de barri (negocis familiars) que ofereixen béns quotidians amb
poca oferta, fins els centres comercials, que ofereixen una amplia gamma de pro
ductes i serveis repartits en diferents botigues especialitzades sota un mateix sostre
(ex. lIla Diagonal i Glóries).'" Entre un i l'altre, pero, hi ha una Ilistat important d'al
tres variants comercials: botigues especialitzades," mercats municipals," supermer
cats, grans magatzems, bulevards" i grans superficieso hipermereats (Tarragó, 1995) .18

11 Bettio, Rubery i Smith (1996) anomenen aquest tipus de Hexibilitat corn flexibilitv ouerthe lifec",'cle.
12 Wharton considera que la dedicació dels pares cap als fills augmenta quan les mares- treballen eil hores

«asocials» (rnatinada, nit) i els caps de setmana.
13 Un canvi ideologic, per exemple, seria deixar de c1assificar el treball dornestic que fan els homes com

d'cajuda» per a les dones, ja que d'aquesta manera es reforca la divisió sexual del treball a la llar.
14 Moreno i Escolano (1992) defineixen el centre comercial com un conjunt d' establiments minoristes

integrats en un edifici, realitzat i confeccionat com una unitat, depenent de la seva localització, dimen
sió i tipus de botigues de l'area de la que procedeixin els seus c1ients; amb aparcaments de diferents
grandaries que depenen de la funció, la localització i la tipologia urbana en les que es situa el centre.

15 Ofereixen béns de carácter superior. Conformen els eixos comercials tradicionals -carrer Gran de Gra
cia, Travessera de Gracia, carretera de Sants, avinguda Gaudí, carrer Gran de Sant Andreu, Ronda de
Sant Antoni, Via júlia, etc.

16 Ofereixen béns frescos de primera necessitat; per exemple, mercat de Sant Antoni, mercat de la Boque
ria, mercat de Santa Caterina, mercat de la Llibertat, etc. Per fer front a la competencia, s'han d' a
daptar, cada vegada més, a les exigencies del consumidor (aparcaments, autoservei, etc.).

17 Botigues especialitzades sobre un espai comú obert. Actualment els únics que funcionen són els de
Passeig de Gracia i Portaferrisa.

18 Aquest apartat es limita a anomenar les diferents fórmules comercials localitzades a Barcelona. Per a
un estudi posterior seria forca interessant plantejar les qüestions territorials actuals del comete a la
ciutat i a la resta del territori catalá, com va fer en el seu moment Lluís Casassas i Simó a partir de
l'estudi del paper i la importancia de les fires i els mercats en el desenvolupament social i economic
de Catalunya. Vegeu Lluís Casassas i Simó (1978) Firesi rnercats a Catalunya, edicions 62.
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Per estudiar les diverses estrategies que utilitzen les empreses del sector del
corriere respecte al treball flexible, es van escollir els supermercats/hipermer
cats i els grans magatzems per les diferents característiques que presentaven
cadascuna d' elles, ja fos la grandaria, el tipus d' oferta de productes, la localit
zació, etc., pero, sobretot el gran nombre de treballadors/es, factor important
a tenir en compte en el nostre treball pel nombre d' entrevistes i qüestionaris
que s'havien de realitzar.

2.1. Lempresa de supermercats CAPRABO

Lempresa de supermercats Caprabo és una de les firmes més representatives
de distribució d' aliments Catalunya. Caprabo compta amb una implantació
considerable en el nombre de centres al territori catalá, apareix com la prime
ra empresa en el ránquing de creació d' espais de venda, i experimenta cada any
creixements importants en els seus beneficis (Anuario deladistribución, 1996).
Lempresa té supermercats (superfície entre 1.000 i 2.500 rrr'), localitzats majo
ritáriarnent a Barcelona i a 1'interior del case urba d'altres poblacions, i hiper
mercats (5.000 a 10.000 rrr'), a les afores dels nuclis urbans; una benzinera i
una empresa immobiliária, El xifra actual de supermercats i d'hipermercats és
de 74 i 35, respectivamente Els primers es troben a l'interior dels centres urbans
(Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, etc.), i els segons, tant
en l'area metropolitana de Barcelona (Gavá, el Masnou, etc.) corn fora d'a
questa (Olot, Vilafranca del Penedes, Igualada, Capellades, Granollers, Blanes,
etc.). Només la grandaria diferencia aquests centres, ja que ambdós busquen
la máxima productivitat mitjancant la técnica de l'autoservei i la concentració
d' oferta. Els dos tenen seccions d' alimentació, neteja i productes per la llar, i
només els hipermercats, amb una capacitat més gran, contenen seccions de
textil i electrodornestics de gran consum. Aquests darrers disposen, en la seva
gran majoria, d'amplis aparcaments a l'aire lliure i de preus més baixos que els
supermercats situats als centres urbans.

Segons dades facilitades per la responsable de selecció i els representants sin
dicals entrevistats de Caprabo, l'empresa dóna feina a 3.600 treballadors/es
(2.100 dones i 1.500 homes) repartits en la seva ample majoria en els establi
ments comercials (caixeres, dependents/es de xarcuteria, carnisseria, peixateria
i pastisseria; rcposadors'" i encarregats), i en menor nombre, en les oficines i
en el magatzem central. Els treballadors/es fixos representen entre un 32 i 350/0
de la plantilla, i els temporals entre un 65-68%. Els treballadors/es a temps
parcial, per altre banda, representen un 150/0 entre fixos i temporals.

La taula 2, facilitada per Caprabo d'un dels seus centres de Barcelona, mos
tra la classificació dels seus treballadorsles segons el tipus de contracte. En con
sonancia amb l'alta feminització dels llocs de treball i amb l'alta temporalitat
mostrada en el conjunt total de l'empresa, podem observar a la taula 2 com

19 Reben el nom de reposadors els que s'encarreguen d'omplir els prestatges de les botigues per que sem
pre estiguin plens, descarregar la mercaderia dels camions i transportar-la al magatzem del centre, etc.
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dels 134 treballadors/es al centre, un 66.4% són dones i un 33.50/0 són homes,
mentre que 33.5% (26.80/0 dones i 6.7% homes) són fixos i un 66.40/0 són
temporals (3~.50/0 dones i 28.80/0 homes);"

Taula2.
Classificació deis treballadorsles segons tipus de contracte

d'un supermercat Caprabo (Valors absoluts i relatius)

Total de treballadorsles a l' establiment Dones Homes Total

A temps complet (fixos)
26.1% 5.9% 32.0%

(35) (8) (43)

A temps complet amb contracte d'obra i servei determinat
22.30/0 15.60/0 38.00/0

(30) (21) (51)

Amb contracte eventuals per circumstáncies de la produc- 3.70/0 5.2% 8.90/0
ció (5) (7) (12)

A temps parcial (fixos)
0.70/0 0.7% 1.4%

(1) (1) (2)

A temps parcial amb contracte de 8 a 15 hores per setma- 4.4% 0.70/0 5.20/0
na (temporals) (6) (1) (7)

Amb contracte d'aprenentatge
4.40/0 4.4% 8.9%

(6) (6) (12)

Estudiants (ternps parcial)
4.4% 0.7% 5.20/0

(6) (1) (7)

TOTAL
66.4% 33.5% 100%

(89) (45) (134)

Font: Responsable de selecció Caprabo. Dades maig 1997.

Pel mateix centre, la taula 3 ens mostra la classificació dels treballadors i tre
balladores segons la categoria professional i segons el tipus de la seva jornada
laboral: temps complet o temps parcial. La divisió sexual del treball a Capra
bo queda ben palesa si observem que el cartee de caixeres és ocupat només per
dones i el cárrec de reposadors només per homes.

Sembla com si els estereotips tradicionalment femenins (paciencia, tendre
sa...) i masculins (forca física, responsabilitat...) continuessin determinant 1'0
cupació d'uns llocs de treball i uns altres (Mc Dowell, 1992). Pel que fa a la
proporció de dependents de secció (xarcuteria, carnisseria, peixateria, forn, etc.)
aquesta resta forca equilibrada entre els dos sexes, així com en la proporció
d' encarregats de secció. Per altra banda, com s'ha anat veient fins ara, els llocs
de treball a temps parcial són ocupats majoritariament per dones.

20 EIs treballadors temporals resten dividits entre les diferents modalitats de contractació temporal (con
tractes eventuals per circumstáncies de la producció, contractes per obra i servei determinat, contracte
a temps parcial, contracte de practiques i contracte d' aprenentatge).
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Taula 3.
CIassificació deIs trebalIadorsles segons categoría professional

d'un supermercat Caprabo (Valors absoIuts i reIatius).

Diferents categories de treballadorsles
Temps complet Temps parcial

Dones Homes Dones Homes

Caixers/es
30.50/0 4.40/0

(41) (6)

Dependents/es (xarcuteria, peixateria...)
23.80/0 14.90/0 5.20/0 0.7%

(32) (20) (7) (1)

Reposadors/es
11.90/0 1.4%
(16) (2)

Encarregats secció
2.2% 3.70/0

(3) (5)

Caps de l'establiment
0.7%

(1)

TOTAL
56.7% 31.2% 9.6% 2.3%

(76) (42) (13) (3)

Font: Responsable de selecció Caprabo. Dades maig 1997.

2.2. EIs grans magatzems de El Corte Inglés

. El Corte Inglés té, com l'anterior empresa, un pes molt significatiu tant en
volum de vendes, com en nombre d' edificis (40 centres) i de treballadors i tre
baIladores a Catalunya i a la resta d'Espanya.:" EIs grans magatzems, amb una
superfície aproximada de 10.000 rrr', es localitzen en llocs centrics i comercials
de la ciutat, s'alcen en edificis independents i resten organitzat per plantes i
seccions específiques amb una amplia oferta d' articles: productes de textil i ves
tits, articles per a la llar, alimentació i serveis diversos. En d' altres ciutats euro
pees aquests tipus d' establiments van perdent pes a favor d' aquells integrats en
centres comercials.F pero aquí, El Corte Inglés (taula 4), continua aixecant-se
en edificis independents i monopolitza, a Espanya, aquesta tradicional formula
comercial.

El Corte Inglés23 forma part d'un grup d' empreses, entre les que desta
quen una empresa d'inforrnática, una agencia d'assegurances, una agencia

21 El Corte Inglés va absorbir l'any 1994, la segona cadena més important de grans magatzems a Espa
nya, Galerias Preciados, augmentant, encara més, el seu volum de ventes, el nombre d' establiments i
el nombre de treballadors.

22 Una excepció a Barcelona és l'ernplacament de la cadena de grans magatzems británica Marks6' Spen
cerdins del centre comercial de I'Illa Diagonal.

23 El Corte Inglés és la tercera empresa espanyola (la primera privada) després de superar el 1995 uns
ingressos d' un bilió de pessetes, després de Repsol i Telefónica.
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Taula 4.
Principals empreses de distribució i estat d' origen

del capital de les empreses.

Nom comercial

El Corte Inglés

Pryca

Hipercor

Continente

Caprabo

Supeco

Bon Preu

Alcampo

Font: Anuario de la distribución, 1994.

Empresa

El Corte Inglés, S.A.

Centros Comerciales Pryca, S.A.

El Corte Inglés, S.A.

Continente, S.A.

Autoserveis Caprabo, S.A.

Supermecats Econórnics, S.A.

Bon Preu, S.A.

Alcampo, S.A.

Estat d'origen

Espanya

Fran<;a

Espanya

Fran<;a

Espanya

Espanya

Espanya

Franca

de viatges, una empresa de confecció, i hipermercats com Hipereor. A Bar
celona, El Corte Inglés té tres establiments en les zones més comercials de
la ciutat (Placa Catalunya, Diagonal, i Placa Francesc Macia) i un altre a
l'Eix Macia de Sabadell. .

Segons el responsable de selecció de El Corte Inglés, hi treballen un total
de 6.000 treballadors/es, repartits molt equilibradament entre dones (50.8%,
valor absolut 3.050) i homes (49.20/0, valor absolut 2.950). D'aquests, uns
1.580 aproximadament (dades de ruare de 1997) són temporals, és a dir, un
26.30/0 del total de la plantilla dividits en 15.60/0 dones i 10.70/0 homes, aug-

I / I 1 / 1 1 I~ T 1 1 1 ,....,.. l'

mcntanr en ets perloaes ue rnes uernanua \l"laaal, call1pallya ue Keis, reoai-
xes de gener i rebaixes d'estiu). Segons els representants sindicals, pero, el
nivell de temporalitat és més alt, arribant a un 40% en el total de la planti
lla.24

La taula 5 mostra la classificació dels treballadorsles segons la categoria pro
fessional del centre de Placa Catalunya a Barcelona. En un total de 1.598 tre
balladors/es, 57.5% són homes i 42.4% són dones. De la mateixa manera que
en l'anterior empresa, la divisió sexual del treball resta clarament identifica
da entre els carrecs femenins (administració, caixeres i servei de neteja) i els
masculins (encarregats de departament, mossos de magatzem i caps d'esta
bliment), essent el carrec de venedor l'únic que apareix equilibrat entre els
dos sexes.

24 En cap moment varem tenir accés a dades numeriques de l'empresa. EIs representants sindicals es
queixen del secretisme que caracteritza a l'empresa a l'hora de facilitar dades corresponents al nom
bre de treballadors fixos o temporals, tipus de contracte, etc.
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Taula 5.
Classificació per categoria professional a

El Corte Inglés de Placa Catalunya (Barcelona)
(Valors absoluts i relatius).

Total
Diferents categories de treballadorsles

Dones Homes

Caixers/es
2.60/0
(42)

Venedors/es
29.0% 38.50/0
(464) (616)

Servei netej a i guardes seguretat
0.40/0 0.40/0

(7) (7)

Magatzem
6.7%

(108)

Administració
8.30/0 1.20/0

(134) (20)

Encarregats departament
2.00/0 10.00/0
(32) (160)

Caps de l'establiment
0.50/0

(8)

TOTAL
42.4% 57.5%
(679) (919)

Font: Representants sindicals de CC.Oo. del comité d' empresa de El Corte Inglés. Dades setembre 1994.

3. A major flexibilitat laboral, menor igualtat d'oportunitats

3.1. La rotació contractual: un cercle sense sortida

Una de les queixes que transmeten més sovint els representants sindicals és
la varietat de contractes temporals utilitzats per l'empresa a l'hora de contrae
tar personal. Aquests no refusen sisternáticament l'existencia de contractes tem
porals en aquelles circumstáncies on siguin necessaris (per exemple, en deter
minades epoques de l'any, com durant el Nadal i les rebaixes, amb augments
imprevisibles de demanda). El que els sindicats refusen és l'ús abusiu d'aquests
contractes i la rotació contractual a la que es veuen sotmesos els treballadors
temporals. La majoria de dones entrevistades han viscut situacions de rotació,
és a dir, situacions en que un cop finalitzat el seu contracte, i són a l'atur, han
tornat a ser readmeses a l'empresa per fer la mateixa feina amb les mateixes
condicions laborals.

La contractació de persones conegudes previament pels encarregats per haver
treballat a l'empresa (personal que coneix el funcionament de la firma i les seves
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responsabilitats a la feina) és una estrategia molt corrent seguida per moltes
empreses del sector. Lobjectiu principal és l'estalvi de temps i esforcos en la
selecció de personal nou, i la reduccióde costos laborals mitjancant la con
tractació temporal. La roda cornenca quan finalitza el contracte als treballa
dors/es temporals, i passen a engrossir el nombre d'aturats, Continua quan
l'empresa es posa en contacte amb ells per qüestions purament informals (pel
seu bon expedient, per les bones relacions amb els encarregats i companys/es
de feina ...). 1acaba quan tornen a ser readmesos per cobrir una baixa que, com
ells, passara a la llista d' espera per retornar a treballar quan sigui necessari.
Segons els representants sindicals dels comités d'empresa, la subtilesa dels empre
saris rau en deixar passar el període corresponent que marca la llei per a con
tractar de nou els antics treballadors temporals, allargant la temporalitat de
persones que sense ser fixes, continuament estant treballant a l'empresa. Com
exposen clarament les següents cites," els treballadors han d'estar sempre dis
ponibles, perqué a la primera negativa, poden sortir definitivament d' aquest
cercle que es pot arribar a eternitzar durant molts anys.

Jo quan s'acaba, dones... si em truquen bé i si no em truquen.•. Lany passat, per exem
ple, quan se'm va acabar el contracte em van dir que m'havia d' estar tres mesos sense
treballar, i als vint dies ja estava treballant un altre vegada. Pero aixo no ho saps. Quan
se t'acaba el contracte et criden i et diuen «libre disposición». És a dir, has d' estar a
disposició d' ells. No pots dir «ail, no», perqué en el moment que diguis «no» se t'han
acabat els contractes (Gemma, 40 anys, venedora El Corte Inglés)26.

(...) als tres anys al carrer, estan un any a l'atur i després els tornen a agafar. Hi ha gent
que així porta dotze anys (Laía, 31 anys, venedora El Corte Inglés).

Els representants sindicals dels comités d' empresa entrevistats consideren
que per «cada lloc de treball fix hauria d'haver un treballador fix». Amb aques
ta máxima es guanyaria seguretat laboral -la majoria de treballadors serien
fixos- i es reduiria el nombre de treballadors amb situacions laborals nrecáries.

.l-

Pels empresaris, pero, el raonament és un altre: la contractació temporal per-
met reduir costos laborals a l'empresa (principalment per les exempcions en
les cotitzacions de la Seguretat Social).

Ets un comodin. EIs contractes que tenim són comodins. 1alla on fas falta et posen.
Jo ara vaig a suplir una noia que se li acaba el contracte. 1 llavors em posen a mi en
comptes de renovar-li el contracte. 1 quan se m'acabi a mi posaran a un altre. EIs hi
surt més barato (Gemma, 40 anys, venedora El Corte Inglés).

3.2. Flexibilitat interna: especialitzar-se en no res

De la mateixa manera que existeix una rotació contractual que provoca un
moviment d' entrada i sortida del mercat de treball, s'observa que en l'empre-

25 Les transcripcions de les entrevistes es troben dipositades a l'Arxiu del Grup d'Estudis de Geografia
i Genere del Departament de Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona.

26 Els noms propis de les treballadores de les empreses estudiades han estat canviats per garantir el seu
anonimato
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sa dels grans magatzems existeix, a més, una flexibilitat interna que provoca
canvis constants en els departaments (moda de dona, sabateria, articles de la
llar... ) on són assignats els treballadors; canvis que afecten tant a fixos com a
temporals. Com a conseqüencia de la flexibilitat externa, és freqüent que els
treballadors d'un departament siguin traslladats a un altre, per cobrir vacants
de treballadors temporals o, senzillament, per familiaritzar-se amb els produc
tes d'un altre departamento

Jo vaig comen~ar a llencols, després vaig estar a bolsos, després a llibreria, després a
perfumeria, he tornat a llencols, després a bisuteria i ara m'han passat a perfumeria.
(...) Et sens una mica (explotada) quan estas una setmana en un lloc i et diuen «derna
vés a un altre». Així que ets «aprendiz de mucho, maestro de nada», no arribes a saber
te un departament bé, perqué no et dóna temps, és impossible. En una setmana et
mentalitzes que alló ja ho coneixes i et diuen «et necessitem a un altre costar». Segons
la política de El CorteInglés diuen que hem de saber de tot per poder estar a tot arreu.
Jo cree que així no saps res (Gemma, 40 anys, venedora El CorteInglés).

Segons els representans sindicals, als empresaris no els interessa la professío
nalitat dels seus treballadors perqué aixo vindria a dir més treballadors fixos,
ja que la professionalitat d'un ofici s'aconsegeix al cap de rnolts anys de fer una
determinada feina. La següent cita mostra els descontent d'un representant sin
dical, que encara que sigui fix, viu aquests canvis d' aquesta manera:

Mi profesión es camarero de toda la vida, pero El CorteInglés no reconoce mi profe
sionalidad. (...) No hay forma de encauzar la profesionalidad. De cara al exterior se
vende la imagen de que el trabajador de GM es un profesional. Hay sastres que están
en la ferretería. (...) ¿Qué hago yo vendiendo tornillos? (representant sindicaldelcomité
d'empresa El CorteInglés).27

.Els eontraetes temporals: poes mesos de seguretat
EIs contractes temporals que més es donen al sector del comete i, en con

cret, en les empreses estudiades són: els contractes de llancament de nova acti
vitat." els contractes eventuals per circumstáncies de la producció (es fa en
determinades epoques de l'any),29 els contractes per obra i servei determinar."
els contractes a temps parcial, els contractes de practiques (pels joves acabats
de titular en Formació Professional)!' i els contractes d'aprenentatge (per a nois
i noies de 16 a 24 anys).32

27 Els noms propis dels representants empresarials i sindicals han estat obviats perqué s'entén que par
len en nom de la seva empresa i del seu sindicato

28 Els contractes de llancament de nova activitat eren de 6 mesos prorrogables a 36. Amb la Reforma
Laboral aquests contractes desapareixaran.

29 Els contractes eventuals per circumstáncies de la producció tenen una durada máxima de 12 mesos,
dins un període de 18 mesos.

30 Els contractes per obra i servei determinat són els utilitzats per l'empresa de supermercats per a l'o
bertura de nous establiments comercials.""

31 Els contractes de practiques tenen una durada inferior a 2 anys, podent-se prorrogar fins a 6 mesos
més.

32 Els contractes d' aprenentatge no poden ser inferiors a 6 mesos, ni superiors a 3 anys, podent-se pro
rrogar fins a 6 mesos més.
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Pel que fa a la duració deIs contractes temporals i a les hores contractades,
aquestes difereixen notablement entre les treballadores d'una i l'altra empre
sa.33 Per a les dones que treballen a Caprabo el grau de precarietat és important
ja que la duració mitjana dels seus contractes és només de 3,6 mesos, i la mit
jana d'hores setmanals de 30 hores. En canvi, per a les que treballen a El Corte
Inglés, la duració dels contractes i les hores contractades és superior, 8,7 mesos
i 38 hores, respectivamente

3.3. Opinions a favor i en contra sobre el treball flexible

Les opinions de les dones entrevistades sobre el treball flexible no són totes,
ni molt menys, iguals. Depenent de la situació económica familiar, que el sou
sigui vital o extra pels ingressos familiars, de la valoració del treball rernune
rat, de la seguretat que desitgin en el seu treball per a futures projeccions per
sonals, etc., les seves reflexions i respostes seran diferents. Per a unes, les més
conformistes, l'acabament d'un contracte temporal suposa un període de tren
cament en la seva carrera laboral valid per descansar i cobrar de l'atur, per ocu
par-se dels 611s/es i de la casa, per quedar-se embarassades...

Ayer estaba hablando con una chica que viene temporalmente y tiene 40 años, y le
pregunté «¿otra vez vuelves a estar aquí?, y me dijo «si, la casa se me cae encima y este
trabajo me va muy bien, ahora estoy tres meses, descansados o tres, vuelvo a entrar
dos o tres, y me permite tener un dinero, así no estoy siempre en casa». (...) Puede
disfrutar de su hija y aprovechar el paro (Marta, 35 anys, venedora El CorteInglés).

Jo, si no m'hagués sortit aixo de la botiga (el seu marit va abrir una botiga de «Tot a
Cent» a Sabadell i ella vol anar a treballar amb ell quan se li acabi el contracte), sé que
m'haguessin tret fora als tres anys (de El CorteInglés), pero l'any de descans l'hagués
aprofitat per quedar-me embarassada, per tenir un segon. Pero, ha sortit així la cosa
i penso que més endavant ja el tindré. Perqué ara mateix no pot ser (Ariadna, 26anys,
venedora El CorteInglés).

També observem com d'altres, malgrat desitjar una seguretat laboral més
gran, es conformen amb els contractes temporals mentre les renovacions con
tractuals es vagin succeint. Valoren tan positivament la feina, i el seu sou és tan
vital per a l'economia familiar que la seva situació de temporalitat passa a un
segon pla.

Me lo van renovando cada dos meses. Hace poquito me han dado el nuevo y a lo
mejor dentro de un mes me hacen firmar otro, y así va. (...) Me gustaría un poquito
de seguridad, aunque hoy en día no hay nada seguro. Yo con que me vayan renovan
do me conformo. Mientras no me falte trabajo. Es lo más importante (Ana, 24 anys,
dependenta Caprabo).

La majoria de dones entrevistades, pero, es queixa de la situació de preca
rietat que provoquen els contractes temporals de tres, sis o nou mesos. Parau-

33 No podem donar informació més específica sobre el tipus de contracte de cadascuna de les dones
entrevistades, ja que la majoria desconeixen el nom exacte del seu contracte. A la pregunta «quin tipus
de contracte té?» responen indicant només els mesos de duració d' aquesto

124



les com «por» -a quedar-se a l'atur-, «neguit» -per quan arriben els últims dies
per a la finalització del contracte i la possible renovació d' aquest-, «angoixa» i
«inseguretat» serveixen per a definir con viuen les treballadores l'experiencia
en el treball flexible.

Aixo és un neguit permanente La gent que no esta contractada així no sap el que éso
Ho arribes a assumir. Arribes a assumir que estas saltant com bonament pots. (...) Ara
s'han tret una llei de la rnaniga que si portes més de tres anys sense ser fix voltant per
aquesta santa casa tens que estar descansant un any (Mar, 31 anys, venedora El Corte
Inglés).

Els contractes temporals provoquen un sentiment d'inestabilitat no
només professional, sinó també personal, als nois i noies que comencen a
treballar, i als joves que, no veient continuítat en la seva feina, els impe
deix ferprojeccions futures sobre la seva vida personal (independitzar-se
de casa dels pares, anar a viure en parella, tenir 611s/es, comprar-se una
casa... ). '

Considero que pel jovent que puja aixo és una porqueria. Perqué una vegada que apre
nen un ofici, els fan fora. Fins i tot per ells mateixos. Es deuen trobar impotents, que
no serveixen per aquestes feines. Era millor abans. Jo, per exemple, quan vaig cornencar
a treballar a la sabateria no tenia gens d' experiencia, pero t' ensenyaven i et feien fix i
sabies que anaves aprenent un ofici. 1 si volies era per vida. 1 avui dia, no (Cristina,
36anys, venedora El Corte Inglés).

Lo que más miedo te da es que te echen a la calle. ¿Por qué? Porque la mayoría de la
gente que está trabajando conmigo son gente que tiene novio, que se quiere comprar
un piso, que quieren casarse, que dependen de ese trabajo para vivir o para hacer su
vida. Entonces esto influye mucho. Ese miedo... (Claudia, 25 anys, caixera Caprabo).

3.4. Temps parcial voluntari i involuntari

Les raons que fan que aquestes dones treballin a temps parcial són diverses,
pero podríem agrupar-les en dos grups, segons les principals argumentacions
que donen. Dins el primer grup, estarien aquelles dones que, de manera volunta
ria, han escollit treballar menys de 40 hores setmanals per motius familiars i
dornestics. Són dones que, malgrat valorar positivament el seu treball, deci
deixen treballar el temps just per aportar un «extra» dins l'economia familiar i
dedicar-se amb més tranquil-Íitat als fills/es i a la casa. Dins aquest raonament
s'amaga un pensament clarament conservador i una profunda divisió sexual
del treball a la llar: els homes són els máxims responsables de treballar fora de
casa i d'aportar el volum més important d'ingressos a la llar, mentre que les
dones, malgrat treballar unesquantes hores fora de casa, continuen sentint-seles
maximes responsables de la cura dels fills/es i del manteniment de la llar. En
el segon grup, estarien totes aquelles dones que desitjant, treballar a jornada
completa, han de conformar-se, involuntariament, a treballar a temps parcial
degut a que l'empresa no té disponibles llocs de treball a temps complete A la
pregunta del qüestionari «Us agradaría treballarmés hores?», de les cinc treba-
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lladores a temps parcial del supermercat, tres responen negativament (voluntá
ries) i dues afirmativament (involuntaries); mentre les dues treballadores dels
grans magatzems responen, també, negativamente La següent entrevistada
respon a la pregunta anterior:

Si. Aparte del dinero, es que ahora, con 20 horas, son 4 horas por la mañana pero que
ya pierdes toda la mañana. Me tengo que levantar temprano para llevar la niña con
mi madre. A las seis de la mañana me levanto para dejar la niña, para llegar aquí a las
ocho, ocho y cuarto porque a las nueve entro. Ya tengo que venir antes. Me voy a la
una, pero voy a recoger a la niña y llego a casa a las dos. Ya lo pierdes. Mientras llego
a casa y no llego a casa son las tres y pico o las cuatro. Porque yo como en casa de mi
madre. Y ya el día está perdido (Martina, 27 anys, dependenta Caprabo).

Una altra pregunta de l'entrevista que ajuda a esbrinar a quin grup perta
nyen és aquella que fa referencia al sou; a la pregunta si considera el seu sou
vital o extra per a l'economia familiar, la següent treballadora respon que és
indubtablement vital:

És necessario No és de més arnés. Ens fa falta. Perqué amb només el seu sou (rnarit),
sent quatre i anant les cries a escola, i les despeses que representa no és suficiente És
necessario Inclús si pogués treballar tota la jornada encara seria millor (Laia, 31 anys,
venedora El Corte Inglés).

Mentre que aquesta altra considera que és un extra:

(...) Gracias a Dios no lo necesito mucho y entonces me apaño con un poco menos.
Es una ayuda para casa, para esto, para aquello. Trabajo porque me gusta, cuando no
trabajo lo paso mal porque me gusta relacionarme con la gente. Trabajar y entrar un
dinero. Un dinerito, que son 54.000 pesetas al mes (Carlota, 36 anys, dependenta
Caprabo).

EIs responsables de selecció consideren que la proporció de treballadors
a temps parcial anirá en augment, havent-se produít ja, en els darrers cinc
anys, un increment considerable en aquests tipus de contracte. Segons ells,
aquesta rnodalitat contractual permet adequar perfectament els horaris dels
treballadors a les demandes dels clients, optimitzant beneficis a partir de
la reducció d'hores de treball i relocalitzant I'horari en les hores del dia i
en els dies de la setmana amb més afluencia de públic. Pel responsable de
selecció dels grans magatzems, cada vegada més la flexibilització laboral es
normalitzará perqué, segons assenyala, «no es poden tenir recursos ociosos»,
és a dir, no es poden tenir treballadors a temps complet presents l' establi
ment vuit hores i treballant només dues. Com hem dit, es tracta, dones,
de minimitzar els costos laborals i maximitzar els beneficis. La responsa
ble de selecció de l' empresa de supermercats veu la situació de la mateixa
manera:

Nosaltres tenim els horaris adaptats a les necessitats del cliente Hem comprovat que
la freqüencia de compra en hipermercats és baixíssima de dilluns a dijous, pero de
vuit a deu de la nit hi ha molta feina, aleshores, que fas? dones, contractes gent que
faci l'horari de sis a vuit o de vuit a deu, o de divendres i dissabtes (responsable deselec
ció Caprabo).
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4. ]ornades laborals mancades de temps i sobrades d'espai

Per introduir la variable espacial en l'estudi s'ha cregut interessant tenir en
compte com són les jornades laborals de les treballadores entrevistades."

És un «culebrón». És normal. És portar la nena a l'escola, venir aquí i fer la feina de casa,
la vaig a buscar, faig el dinar, m'arreglo per anar a treballar -perque t'has de disfressar
una mica- (...) 1després a la feina. Surto a les dos quarts de tres, per estar a les tres. 1
tata la tarda allá, Aixo és un dia normal (Elisenda, 27anys, venedora El Corte Inglés).

A la pregunta «com viu uosté normalment unajornada de treball?», la cita ante
rior sintetitza la majoria de respostes donades per les altres entrevistades. Si bé
és cert que els horaris, les hores de treball, les responsabilitats familiars, etc., són
diferents per a cadascuna de les dones -per unes més feixugues que per les altres-,
també ho és que per a totes, la jornada laboral resta mancada d'hores per la
quantitat de coses que han d' arribar a fer (portar els fills/es a l'escola, fer el dinar,
fer els llits, planxar, anar a treballar... ), sovint, totes soles. Com veurem més
endavant, les dones desenvolupen diferents estrategies per poder combinar el
treball productiu i reproductiu (treballar a temps parcial, ajuda dels avis en la
cura dels fills/es...), pero, malgrat aixo, si la parella no hi intervé, aquestes estrate
gies poden ser insuficients per treure pes a les seves jornades laborals.

Les distancies espacials de casa allloc de treball, per un costat, i les jornades
partides per un altre, poden ser un afegit a les causes que dificulten un major
esponjament en les seves jornades de treball. En termes generals, podem dir
que el temps de desplacament de les dones de casa allloc de treball, no és exces
sivament llarg (29 minuts), pero, si ho desglossem per cadascuna de les dones
constatarem les profundes divergencies entre els temps dels trajectes i els mit
jans de transport utilitzats. Catorze de les vint dones entrevistades no viuen en
la mateixa població on treballerr" i, malgrat estar localitzades dins rarea metro
politana de Barcelona, algunes d' elles, poden arriben a utilitzar (perdre) més

34 Des dels seus inicis la geografia del genere ha interrelacionat l'esfera pública i l'esfera privada i ha estu
diat de quina manera l'espai actua com un factor de segregació de l' ocupació i de restricció de les
dones al mercat de treball. El primer treball on apareix aquesta nova conceptualització, emmarcant
se dins la geografia urbana, és el de Hanson i Hanson (1980). El punt d'unió d'aquests dos concep
tes és la mobilitat i el comportament espacial que diáriament realitzen els homes i les dones que tre
baIlen. Aquest i altres estudis (Fagnani, 1977; Andrews, 1978) sobre les diferents pautes de
desplacament entre dones i homes, arriben a la conclusió que la distancia de casa al treball és un tret
determinant en l'elecció dels diferents tipus de treball que escolleixen els dos generes: les dones es des
placen més a prop, i dediquen, per tant, menys temps a fer el viatge entre ellloc de residencia i el de
treball que no pas els homes. De la mateixa manera, es veu com les dones utilitzen més els transports .
públics que els hornes, que utilitzen més els transports privats. Altres autors, fins i tot, han estudiat
el tema rnitjancant la utilització del model geografic-temporal de societat de Hagerstrand (Palm i
Pred, 1974). Vegeu un estudi aprofundit del tema a Mendizábal, E. (1996) i Prats, M. (1997).

35 Les dones entrevistades que treballen a Barcelona venen a treballar des de Santa Coloma de Gramenet i el
Prat de Llobregat; les que treballen a Sabadell venen des de Barcelona, Terrassa, Cerdanyola del Valles,Ripo
llet, Matadepera i Castellar del Valles; les que ho fan a Cava venen des del Prat de Llobregat i Sant Boi de
Llobregat; i les que treballen a Sant just Desvern ho fan des de Bellvitge, (l'Hospitalet de Llobregat), Cor
nellá i Sant Boi de Llobregat. La resta de treballadores viuen a la mateixa població on treballen, és a dir, 6
de les 20 entrevistades.
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d'un hora en desplacar-se allloc de treball si viatgen en transport públic. A
més, la jornada laboral partida entre matí i tarda, pot agreujar encara més el
temps perdut en els desplacaments:

En el trayecto estoy una hora y cuarto (de Bellvitge a Sant Just Desvern). Lo que pasa
es que viene mi marido a buscarme y yo en todo caso me puedo venir en el autobús,
entonces me da tiempo a estarme en casa, como mucho, una hora (julia, 41 anys,
dependenta Caprabo).

(Tardo) tres cuartos de hora (de Ripollet a Sabadell). Piensa que son 8 horas, más 2
de transporte, más 1.30 entremedio para comer, piensa las horas que son: 11.30 horas
fuera de casa (Eva, 38 anys, venedora El CorteInglés).

Conclusions

Les conclusions derivades de l'analisi de les vint entrevistes en profunditat i
dels resultats dels qüestionaris pretenen il-lustrar, a través de l'estudi de casos
concrets, els processos i fenomens de carácter general relacionats amb el tre
ball flexible al sector del corriere.

A partir de diverses fonts (estadístiques estatals i informació dels represen
tants empresarials i sindicals) hem pogut constatar com cada vegada més la
contractació a temps parcial tendeix a augmentar en el sector del corriere. Aques
ta modalitat contractual és utilitzada majoritáriament en el cas de les dones,
fruit d'unes pressions procedents tant de l'oferta com de la demanda: permet
a les dones combinar el treball remunerat amb les responsabilitats familiars i
domestiques; i permet reduir costos laborals a les empreses que apliquin aquests
contractes.

Malgrat que, com hem vist els paises del sud d'Europa, entre ells Espanya,
són els paises de la Unió Europea amb una proporció més baixa de dones tre-
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minants del poc pes absolut del treball femení a temps parcial a Espanya (en
relació a d' altres paises europeus) són, per un costat, la baixa taxa d' activitat
femenina, i per l'altre, l'existencia de xarxes familiars que asseguren l'atenció
dels infants (en compensació dels pocs ajuts estatals) i permeten l'elecció d'una
jornada laboral completa més avantatjosa economicament enfront el treball a
temps parcial.

Pel que fa a la proporció de la resta de modalitats de contractació temporal
a temps complet (contractes per obra i servei determinat, contractes eventuals
per circumstáncies de la producció, etc.) la tendencia, a diferencia del treball
a temps parcial, és a estabilitzar-se i, en el millor dels casos, a reduir-se. Aquest
fet es deu a l'objectiu promogut pels representants empresarials i sindicals en
la darrera Reforma Laboral espanyola del 1997, de frenar la rotació contrac
tual i a l'aparició d'una nova modalitat contractual (els contractes indefinits).
Aquesta modalitat perrnetrá allargar l'estada deIs treballadorsles a l'empresa un
mínim de deu anys, reduint així la rotació dels contractes que permetia con-
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tractar temporalment a un mateix treballador les vegades necessáries per a l'em
presa sense arribar afer-lo fix.

Pel que es despren de les entrevistes en profunditat, les treballadores tem
porals viuen en una situació de precarietat laboral causada per la limitació tem
poral dels seus contractes (3, 6, 9 mesos). La precarietat és la mateixa per a
totes les dones, pero la inestabilitat familiar i personal que pot provocar la fina
lització del contracte dependra de la situació económica familiar de l'entrevis
tada; així, les dones amb la parella treballant amb contracte fix viuen la seva
temporalitat de manera menys angoixant que les que depenguin dels seus sous
per a mantenir les famílies. De la mateixa manera una dona que treballi a temps
parcial voluntáriament per combinar el treball, els fills i la llar, acceptara la seva
situació millor que una dona que treballi involuntáriament a temps parcial per
la impossibilitat de trobar un treball a temps complete
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