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A continuació oferim una investigació de la Fundació Gadeso, emmarcada 
dins la iniciativa comunitària Equal, sobre els usos del temps no laboral 
dels ciutadans i ciutadanes de l’illa de Menorca. 
 
Aquesta investigació fou patrocinada pel Consell Insular de Menorca. 
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1) OBJECTIUS 
 
 

• General 
 
 

Conèixer i avaluar l’ús que fan del temps no laboral les persones de l’illa de Menorca 
 
 

• Específics  
 
 

a) Detectar les diferències en els usos del temps que hi ha entre homes i dones 
 
b) Detectar les diferències en els usos del temps que existeixen entre la temporada alta i la temporada baixa 

 
c) Analitzar com influeixen aquestes diferències dels usos del temps en el projecte de vida de dones i homes 
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2) METODOLOGIA 
 
Per a la realització d’aquesta investigació s’ha aplicat un qüestionari prèviament establert (veure model d’enquesta), 
mitjançant entrevista personal i en base a una mostra representativa i aleatòria, distribuïda proporcionalment segons 
quotes creuades de sexe, edat i municipi de residència.  
 
Es realitzaren 800 entrevistes personals, el que, per un nivell de confiança del 95,5%, i en el suposat de màxima 
indeterminació (p=q), dóna un marge d’error màxim del ±3,5% pel conjunt de la mostra. 
 
El treball d’enquestació es dugué a terme durant els mesos de juliol i agost de 2007. 
 
 
 
 

3) MODEL D’ENQUESTA 
 
A continuació s’ofereix el model de qüestionari:  
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USOS DEL TEMPS A L’ILLA DE MENORCA 

 
 
Bon dia / Bones tardes. Li agrairíem que ens donés la seva opinió sobre una sèrie de qüestions referides als usos del temps a Menorca 
que li formularem a continuació, garantint el caràcter confidencial de la informació obtinguda. Gràcies per la seva col· laboració. 
 

1.- Situació laboral 
Treballa actualment (a P.2) 1 
Aturat (a P.6) 2 
Inactiu (especificar situació) (a P1b) 3 
 
1b.- Situació inactius 
Tasques de la llar 1 
Estudiant 2 
Jubilat 3 
Altres 4 
 
2.- Sector d’activitat  
Hoteleria 1 
Restauració 2 
Comerç 3 
Indústria, tallers i construcció 4 
Administració pública 5 
Activitats professionals 6 
Altres 7 

 
3.- Tipus de contracte  
Indefinit des del primer moment 1 
Primer temporal i després indefinit o FD 2 
Fix discontinu 3 
Temporal 4 
Obra i servei 5 
En pràctiques 6 
Autònom / Professional 7 
Altres 8 
 

4.- Tipus de jornada 
Intensiva 1 
Partida 2 
Mitja jornada 3 
Per hores 4 
Altres 5 
 
5.- Temporada de treball  
Tot l’any 1 
Temporada alta 2 
Altres 3 
 
6.- Situació familiar 
Parella Sí No 
Fills Sí No 
Altres responsabilitats familiars  Sí No 
 
6b.- Altres responsabilitats familiars 
Persones dependents 1 
Malalts 2 
Altres 3 
 
7.- Situació laboral de la parella 
Treballa actualment  1 
Aturat (a P.10) 2 
Inactiu 3 
 
 

8.- Tipus de jornada de la parella 
Intensiva 1 
Partida 2 
Mitja jornada 3 
Per hores 4 
Altres 5 
 
9.- Temporada de treball de la parella 
Tot l’any 1 
Temporada alta 2 
Altres 3 
 
10.- Per favor, valori de 0 a 10 el temps lliure del que 
disposa  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 
11.- Per favor, valori de 0 a 10 el repartiment de les 
tasques de la llar, cura dels fills, etc. amb la seva 
parella.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 
12.- ¿Té problemes per a compaginar la seva vida  
      familiar i la seva vida laboral? 
Sí, durant tot l’any 1 
Sí, a la temporada alta 2 
Sí, en algunes ocasions 3 
No en aquest moment 4 
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Temps setmanal dedicat a l’activitat 
Tasques de la llar No realitzo 

l’activitat 
Quasi mai 

Menys 
d’una hora 

1-3 hores 4-6 hores 
Més de 6 

hores 
Netejar (llar, roba...)       
Cuinar       
Compres       
Manteniment (reparacions...)       
Altres       
 

Temps setmanal dedicat a l’activitat 
Fills No realitzo 

l’activitat 
Quasi mai 

Menys 
d’una hora 

1-3 hores 4-6 hores 
Més de 6 

hores 
Cures (neteja, menjars...)       
Jugar        
Escola (deures, AMPA...)        
Oci (TV, lectura, passejar...)       
Altres       
 

Temps setmanal dedicat a l’activitat 
Responsabilitats familiars No realitzo 

l’activitat 
Quasi mai 

Menys 
d’una hora 

1-3 hores 4-6 hores 
Més de 6 

hores 
Persones dependents       
Malalts       
Altres       
 

Temps setmanal dedicat a l’activitat 
Oci No realitzo 

l’activitat 
Quasi mai 

Menys 
d’una hora 

1-3 hores 4-6 hores 
Més de 6 

hores 
Sortir amb amics        
Esports       
Aficions (TV, lectura, PC...)       
Descansar       
Informació (premsa, ràdio, TV)       
Altres       
 

 
DADES DE CLASSIFICACIÓ 
 
 
Sexe 
Home 1 
Dona 2 
 
Edat 
18 – 29 anys 1 
30 – 49 anys 2 
50 – 65 anys 3 
Més de 65 anys 4 
 
Municipi de residència     
Maó 1 
Ciutadella 2 
Alaior 3 
Es Castell 4 
Sant Lluís 5 
Ferreries 6 
Es Mercadal 7 
Es Migjorn Gran 8 
 
Nivell d’estudis  
Sense estudis 1 
Estudis primaris 2 
Estudis secundaris no obligatoris 3 
Estudis secundaris 4 
Estudis universitaris 5 
 



 

Fundació Gadeso 
C/ Ter nº14 1ºB 07009 Palma de Mallorca 

TELÉFON: (+)34 971 47 95 03    FAX: (+)34 971 47 00 42 
e-mail: fundaciogadeso@gadeso.org 

7 

  
 
4) RESULTATS 

 
 

RESULTATS GLOBALS 
 
 
SITUACIÓ LABORAL 
 
Un 78.5% dels entrevistats es troba dins la població activa (un 76,5% treballant i un 2% aturat). La resta es troba en 
situació d’inactivitat, majoritàriament jubilat (44,2%) o dedicant-se a les tasques de la llar (34,9%).  
 
Quasi un de cada quatre entrevistats que treballa actualment ho fa dins el sector comercial mentre que un 20.8% 
s’engloba dins l’ítem “altres” (personal administratiu, de manteniment, transports...). En referència a la contractació, 
quasi un 40% dels treballadors i treballadores tingué al lloc de feina actual primer un contracte temporal i després 
indefinit o fix discontinu. En aquest apartat cal destacar el 14,4% de contractes temporals i el 12.4% de fixos 
discontinus, formes de contractació que es donen majoritàriament a la temporada alta turística. 
 
La jornada laboral és partida per a més de la meitat de la població que treballa i intensiva per a un 38.6%. El 
percentatge de persones que treballen mitja jornada o per hores és baix. 
 
Com a última dada dins l’apartat laboral, cal destacar que una de cada cinc persones només fa feina durant la 
temporada alta turística. 
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SITUACIÓ FAMILIAR 
 
Pràcticament tres de cada quatre persones entrevistades té parella i la meitat té al manco un fill. Quan se’ls demana 
si tenen altres responsabilitats familiars, només un 12.5% respon afirmativament. D’aquests, un 52% diu tenir 
persones dependents al seu càrrec i un 48% malalts que necessiten de la seva atenció. 
Un 74,7% de les parelles dels entrevistats que diuen tenir-ne treballa actualment, la gran majoria en jornada partida 
(55.0%) i durant tot l’any (90.8%). 
 
 
 
VALORACIONS 
 
Els entrevistats valoren el temps lliure del que disposen (5.5) més positivament que el repartiment de les tasques 
domèstiques (5.0), encara que ambdues notes són clarament millorables. Quan se’ls demana si tenen problemes per 
compaginar la seva vida laboral amb la familiar, dos de cada tres afirma no experimentar dificultats de compaginació 
en aquest moment, enfront d’un 2.7% que diu tenir-ne durant tot l’any. A una situació intermèdia es troben les 
persones que tenen problemes per compaginar treball i família durant la temporada alta (8.6%) o en algunes 
ocasions (21.9%). 
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USOS DEL TEMPS 
 
a) Tasques de la llar 
 
Pràcticament una de cada tres persones entrevistades empra entre una i tres hores setmanals per netejar  i un 
37.6% hi dedica més de quatre hores. És destacable el percentatge de menorquins i menorquines que no realitza 
mai o quasi mai aquesta activitat (un 26.4%). Una situació similar es dóna en el temps dedicat a cuinar, si bé aquí 
els percentatges extrems (persones que dediquen més de quatre hores a l’activitat i les que no realitzen l’activitat) 
augmenten significativament. Una gran majoria de persones dediquen d’una a tres hores a realitzar les compres 
necessàries per a la seva llar, enfront d’un 20% que no va a comprar mai o quasi mai i d’un percentatge similar que 
hi dedica menys d’una hora. La població dedica menys temps a les tasques de manteniment, per no constituir 
aquestes una activitat periòdica (normalment es tracta de petites reparacions que es realitzen quan sorgeix un 
problema o avaria). Com ja s’ha dit l’ítem altres fa referència majoritàriament al que hem anomenat “tasques de 
suport”. La majoria de persones entrevistades dedica d’una a tres hores a la realització d’aquestes tasques, encara 
que un percentatge similar no hi dedica temps mai o quasi mai. 
 
b) Fill s 
 
Les persones que tenen fills dediquen una part rellevant del seu temps a activitats o tasques relacionades amb ells. 
Més específicament, quasi dos terços dediquen més d’una hora a les seves cures (i la meitat d’aquests més de 
quatre hores); aquests percentatges augmenten pel que fa referència a jugar amb els fills i filles (sobretot els pares 
que hi dediquen de quatre a sis hores). En les activitats relacionades amb l’escola (deures, AMPAS...) hi destaca la 
poca dedicació de més de la meitat de les persones enquestades. Tot el contrari ocorre amb l’ítem oci: una gran part 
de la població menorquina dedica més de quatre hores setmanals a compartir moments de lleure amb els seus fills i 
filles. 
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c) Respon sabili tats famili ars 
 
Malgrat hi hagi relativament poca gent que declari tenir respon sabili tats famili ars, aquestes persones dediquen una 
gran part del seu temps a tenir cura, bé de persones dependents, bé de malalts al seu càrrec. 
 
d) Oci 
 
El capítol de l’oci ocupa una part rellevant del temps dels menorquins i menorquines. La meitat dels entrevistats 
dedica més de quatre hores setmanals a sortir amb els amics , a les seves aficions i a informar-se, ja sigui 
mitjançant la premsa, la ràdio, la televisió o internet. Malauradament ,aquesta dedicació és molt menor quan es fa 
referència a la pràctica d’algun esport.   
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ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 
 
 
SITUACIÓ LABORAL  
 
Analitzant els resultats per sexes, s’observen diferències significatives en la situació laboral segons l’entrevistat sigui 
home o dona. Així, es comprova el percentatge d’inactivitat és lleugerament major entre les dones. No obstant, el 
més destacable és la distribució dels inactius: entre els homes es tracta majoritàriament de jub ilats, mentre que sis 
de cada deu dones declara que es dedica a les tasques de la llar. També és molt significatiu que cap home es 
dediqui a aquestes tasques.  
 
Si s’observa la distribució per sectors d’activitat, es podrà comprovar que el comerç és un sector on predominen les 
dones treballadores, mentre que els homes són majoria en la indú stria, tallers i construcc ió. Encara que menors, 
també hi ha diferències significatives en l’administració púb lica, on són majoria les dones, i a la restauració, que 
compta amb més homes entre els seus treballadors.  
 
Ja s’ha vist que el tipus de contractació més estesa és la de “primer temporal i després indefinit o fix discontinu ”, 
modalitat més present entre les dones. Les diferències més destacables es troben entre els denominats fixos 
discontinus (un 18% de dones afirmen ser-ho, enfront d’un 6,7% dels homes) i entre els autòno ms o 
profess ionals (el percentatge és molt superior entre els homes). Els contractes temporals tenen més presència 
entre les treballadores.  
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Un major percentatge d’homes tenen una jornada laboral intensiva, mentre que les dones copen els contractes 
laborals de mitja jornada (normalment lligats a l’hoteleria i la restauració a la temporada alta). Seguint amb aquesta 
línia, hi ha un percentatge més alt de treballadores que de treballadors que només fa feina a la temporada alta 
(26,9% enfront d’un 12%). 
 
 
SITUACIÓ FAMILIAR 
 
No es troben diferències significatives entre homes i dones en el que es refereix a tenir parella (encara que 
existeixen diferències respecte a la situació laboral, en consonància amb el descrit al punt anterior) o fill s, però sí 
quan se’ls demana si tenen altres respon sabili tats famili ars: un 19% de les dones respon afirmativament, enfront 
d’un 5% dels homes. La distribució d’aquestes responsabilitats és en canvi molt similar. 
 
 
VALORACIONS 
 
El temps lli ure dispon ible és millor valorat pels homes (5,71) que per les dones (5,34). El mateix ocorre amb el 
repartiment de les tasques de la llar, encara que aquí les diferències són enormes: els homes valoren aquest 
repartiment amb un 6,53 i les dones únicament amb un 3,67. Aquestes diferències per sexes quedaran explicades 
quan s’analitzin en profunditat els usos del temps. Finalment, quan se’ls demana als entrevistats si tenen problemes 
per compaginar la seva vida famili ar i la seva vida laboral, una gran majoria respon que no i al voltant d’un 21% 
diu que “en algunes ocasions”. En canvi, hi ha més dones que homes que afirmen tenir problemes de compaginació 
durant tot l’any i a la temporada alta. A més, i si es fa una anàlisi més acurada, un número rellevant dels homes que 
diuen tenir problemes per compaginar família i treball a la temporada alta, reconeixen que aquestes dificultats són 
degudes al treball de la parella durant aquesta temporada. 
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USOS DEL TEMPS 
 
 
a) Tasques de la llar 
 
Si s’observen els resultats del bloc 1, queda palès que la persona que realitza la major part de les tasques de la llar 
és la dona. Així, quan s’investiga el temps dedicat a netejar, destaquen sobretot dues dades: una, que la meitat dels 
homes no realitza mai o quasi mai l’activitat; i dues, que el 68,3% de les dones hi dedica més de quatre hores 
setmanals.  
 
Quan es tracta de cuinar, la distribució és pràcticament idèntica.  
 
Les compres que també són responsabilitat de les dones, si tenim en compte que la meitat hi dedica d’una a tres 
hores setmanals i quasi un 23% més de quatre hores i que un 37% dels homes no realitza l’activitat mai o quasi mai.  
 
En canvi, el manteniment és patrimoni masculí: un 77% de les dones diu no realitzar aquesta activitat mai o quasi 
mai, mentre que un 28% hi dedica d’una a tres hores setmanals. S’ha de considerar que aquestes tasques de  
“manteniment” no tenen obligatòriament la periodicitat de cuinar o netejar i que amb no poca freqüència són 
encomanades a professionals.  
 
Cal destacar que les persones més joves són les que menys temps dediquen a les tasques de la llar en general. El 
que molts solen fer és “ajudar” (parar la taula, arreglar l’habitació...). 
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b) Fill s 
 
La dona també pareix ser la responsable de la cura dels fills i així queda demostrat a la gràfica corresponent: més de 
la meitat dels homes no dedica temps mai o quasi mai a tenir cura dels seus fills, mentre un percentatge similar de 
dones hi dedica més de quatre hores setmanals.  
 
A l’hora d’analitzar el temps dedicat a jugar amb els fills i filles , pot cridar l’atenció que una de cada quatre dones 
digui no fer-ho mai, degut principalment a la manca de temps. No obstant això, més de la meitat afirma dedicar als 
jocs amb els fills i filles més de quatre hores setmanals. Una majoria d’homes juga amb els seus fills d’una a tres 
hores setmanals.  
 
El temps passat amb els fills relacionat amb l’escola (deures, AMPAS...) ve matisat per l’edat dels nins i nines. Així, 
els pares i mares amb els fills més petits hi dediquen més temps que els que tenen fills ja adolescents o fins i tot més 
grans. Fet aquest aclariment, es pot comprovar que la dona dedica més temps a aquestes tasques que l’home.  
 
L’oci ocupa una part important del temps dedicat als fills i filles, si bé és necessària una matisació: molt d’aquest 
temps d’oci es dedica senzillament a veure la televisió amb ells.  
 
Si s’analitzen els resultats per edats, pot parèixer que les persones de 18 a 29 anys són les que més temps dediquen 
als seus fills però s’han de tenir en compte dos factors: el relativament escàs número de joves de 18 a 29 anys amb 
fills i l’edat d’aquests (quan són més petits necessiten més atenció).  
 
Per últim, aclarir que moltes de les persones majors de 65 anys que diuen dedicar temps als nins i nines (cures, 
jugar, oci), es refereixen als seus néts i nétes (aquest és un equívoc força freqüent i no és significatiu donat l’escàs 
nombre de persones en aquesta situació). 
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c) Altres respon sabili tats famili ars 
 
Els resultats del bloc referit a les altres responsabilitats familiars s’han d’analitzar amb certa precaució, degut a 
l’escàs número de persones (sobretot homes) que afirmen tenir altres responsabilitats familiars. Així, veiem que la 
totalitat dels homes i una gran majoria de les dones amb persones dependents o malalts al seu càrrec hi dediquen 
més de quatre hores setmanals. Observant els resultats per edats, es pot deduir que la pràctica totalitat de les 
persones amb dependents al seu càrrec entren dins la tipologia de fills o filles que han de cuidar dels pares, els quals 
viuen amb ells. La tipologia de malalts és més àmplia i, segons l’edat de l’entrevistat, es pot tractar d’un fill, d’un 
progenitor o de la pròpia parella. 
 
 
d) Oci 
 
Analitzant el bloc oci, queda palès que una gran majoria de menorquins i menorquines dediquen una part important 
del seu temps a sortir amb els amics, encara que cal destacar que al voltant d’un 20% afirma no fer-ho mai o quasi 
mai, percentatge que s’eleva fins quasi el 40% entre les persones de 50 a 65 anys, mentre que els joves són els que 
més temps dediquen a aquesta activitat.   
 
El temps dedicat a fer esport és superior a la resta de l’estat i les dones diuen dedicar-hi més temps que els homes. 
És significatiu i alhora preocupant l’alt percentatge de persones que no afirmen no fer esport mai (aquest percentatge 
augmenta proporcionalment amb l’edat).  
 
Tot el contrari ocorre amb les aficions: una gran majoria de dones i homes (no hi ha diferències significatives per 
sexes) dediquen part del seu temps a les seves aficions: al voltant de la meitat, més de quatre hores setmanals i un 
44,4% dels majors de 65 anys hi dediquen més de 6 hores, per comptar en general amb més temps lliure.  
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Una de cada tres persones dedica d’una a tres hores a descansar, mentre que un percentatge similar ho fa més de 
quatre hores a la setmana. Aquestes dades es poden en part identificar amb la sesta o migdiada. Un altre cop degut 
al temps lliure del que disposen, un de cada tres majors de 65 anys descansa més de sis hores setmanals.  
 
El temps dedicat a la informació és lleugerament superior entre els homes que entre les dones, si bé el més 
destacable és el percentatge de població que no dedica temps mai o quasi mai a la informació, percentatge que 
assoleix un preocupant 30% entre la joventut menorquina. En canvi, es pot afirmar que les persones majors de 50 
anys dediquen un temps suficient a la informació.  
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VALORACIONS 
 
 
S’ha volgut fer un capítol apart de valoracions del temps lliure disponible i del repartiment de les tasques de la llar, 
així com dels problemes per compaginar la vida familiar i la vida laboral per comprovar quines variables influeixen 
més en aquests ítems.  
 
Per començar, i reiterant l’exposat anteriorment, els homes valoren millor que les dones el temps lli ure del que 
disposen, majoritàriament perquè en tenen més. Les diferències són encara majors si es parla del repartiment de les 
tasques de la llar amb la seva parella, doncs, com ja s’ha vist, una gran part d’aquestes tasques recau sobre la dona. 
 
Sempre considerant la diferència explicada, els inactius i els aturats d’ambdós sexes estan més satisfets amb el 
temps lliure del que disposen que els que es troben treballant actualment. D’aquests, els més satisfets són els 
treballadors i treballadores de l’Administració Pública i els que menys valoren el temps lliure del que disposen són els 
homes que treballen en el sector de l’hoteleria i les dones que ho fan al comerç. La jornada intensiva és vista com un 
factor positiu per disposar de temps lliure.  
 
Les persones que no tenen responsabilitats familiars (parella, fills, persones dependents...) disposen de més temps 
lliure i, així, les valoracions són més altes que les de les persones que sí tenen alguna d’aquestes responsabilitats.  
 
En referència al repartiment de les tasques de la llar, es pot comprovar com els homes inactius són els més 
satisfets amb aquests repartiment, mentre que el mateix col· lectiu de dones atorga la pitjor nota, degut a que la 
càrrega de totes aquestes tasques recau damunt elles. Les valoracions del repartiment de les persones que només 
fan feina a la temporada alta són lleugerament inferiors que les de les persones que treballen tot l’any i els menor- 
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quins i menorquines que no tenen fills també es troben més satisfets amb el repartiment de tasques. Així mateix, les 
persones amb estudis universitaris són les que millor valoren aquest repartiment.  
 
No s’han trobat correlacions molt significatives entre els problemes per compaginar la vida famili ar i laboral i les 
distintes tipologies laborals i familiars. No obstant, s’ha de ressaltar que, en no poques ocasions, quan l’home afirma 
tenir alguna dificultat de compaginació a la temporada alta, aquesta és deguda a que la seva parella treballa durant 
la temporada turística i no pot dedicar tan de temps a les tasques de la llar o als fills com a la resta de l’any. També 
es destacable que moltes de les dificultats puntuals estan relacionades amb la manca de coincidència del horaris 
escolar i laboral, sobretot a l’hora de portar els fills i filles a l’escola. Per últim, pot resultar xocant que les dones en 
general estiguin poc satisfetes amb el temps lliure disponible i, sobretot, amb el repartiment de les tasques de la llar 
però afirmin majoritàriament no tenir problemes de compaginació de la vida familiar i laboral. Això es degut a que la 
majoria de les dones creu que sí ha de menester més temps lliure o repartir més equitativament les tasques amb la 
seva parella però, com que han arribat a solucions més o manco satisfactòries per complir alhora amb les 
responsabilitats laborals i les familiars (ja sigui recorrent a la família extensa, a professionals o a altres tipus de 
solucions), no creuen tenir problemes de compaginació.  
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5) CONCLUSIONS 
 
 
 

• Llegint els resultats d’aquest estudi (i els d’altres investigacions referides a la mateixa temàtica) queda palès 
que el temps dedicat a les diverses ac tivitats varia substancialment segon s el gènere de la persona 
entrevistada.  

 
• Així doncs, la dona continua realitzant la majoria de les tasques de la llar i les relacionades amb la cura de 

fill s i altres persones dependents. És per tant lògic que les valoracions que fa la dona del temps lliure del que 
disposa i sobretot les del repartiment de les tasques de la llar siguin molt inferiors a les dels homes.  

 
• També existeix una certa discriminació laboral cap a la don a en termes contractuals (hi ha més dones amb 

contractes de fixos discontinus) i de jornada i temporada laboral (hi ha més dones treballant només mitja 
jornada i que ho fan únicament a la temporada alta turística). 

 
• Dins les activitats dedicades a l’oci no s’han detectat diferències significatives per gèneres. 

 
• A nivell de societat, es pot afirmar que encara existeix un fort component cultural, el masclisme, que 

s’interposa en el camí per assolir la igualtat entre homes i dones i la conciliació de la vida familiar i la vida 
laboral.  
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• En aquest sentit, és necessari actuar des de la infància, realitzant una tasca d’educació per evitar la 
reproducció de rols que molts de nins i nines veuen a casa seva, identificant a la dona com a responsable de 
les feines domèstiques. L’objectiu bàsic a assolir és la corresponsabilitat a la llar. També cal realitzar tasques 
de informació, sensibili tzació i educac ió perquè tots els homes i dones, i no només els infants i els joves, 
prenguin consciència d’aquest objectiu. 

 
• Un altre component que afecta a la dificultat de compaginació de treball i família es la rígida estructura 

laboral que regeix la nostra economia: tothom ha de treballar un número determinat d’hores i obté a canvi un 
salari. Una possible solució seria comptabilitzar el treball per objectius però això topa amb la dificultat d’adaptar 
aquest model a sectors com el comerç o la construcció. També és destacable i problemàtica l’excessiva 
estacionali tat d’una economia com la nostra, basada fonamentalment en el turisme.  

 
• Així, encara que l’objectiu bàsic de la investigació era fer una radiografia dels usos del temps dels menorquins i 

menorquines, aquesta s’ha d’emmarcar en un objectiu més ampli: la igualtat entre homes i don es a totes les 
esferes de la societat.  
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6) GRÀFIQUES 
 
A continuació s’ofereixen les gràfiques que reflecteixen els resultats de la investigació 
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