
L’abisme crònic entre eventuals i indefinits 
 
Preguntes a contestar: 
 
1.Posa un títol teu a l’article I justifica’l. 
 
“Es podria repetir l’esclat dels contractes eventuals?” 
Li posaria aquest títol al text perque crec que tot l’article gira entorn a aquesta 
idea. 
 
2. Enumereu les idees principals (cada paràgraf, una) 
1er paràgraf: des de 2007 s’han perdut molts llocs de treball, i cada vegada hi 
ha més diferències entre els empleats fixos i els temporals, i això no ha millorat 
amb les mesures que s’han pres fins ara. 
2on paràgraf: fa 8 anys la taxa de temporalitat espanyola superava altament a 
la mitjana de la UE, i ara encara es supera. 
3er paràgraf: el contracte fix ja pràcticament no s’estila. 
4t paràgraf: Espanya ignora els avisos de la UE i va cap a repetir l’esclat de 
feina eventual. 
5è paràgraf: el govern socialista dels 80 facilità el contracte temporal. 
6è paràgraf: Josep Oliver pensa que l’atur en una primera fase es reduirà pels 
contractes temporals. 
7è paràgraf: els experts proposen canviar algunes condicions del contracte 
indefinit. 
8è paràgraf: explicació de la proposta de Dolado. 
9è paràgraf: els que manen, que no es veuen afects negativament per aquest 
succés aposten per no tocar res. 
10è paràgraf: els contractes temporals estan triomfant i així ningú pot consumir. 
11è paràgraf: el problena és la competitivitat a baix salari. 
12è paràgraf: els contractes a temps parcial no s’han aplicat gaire a Espanya 
perque la legislació mai els ha afavorit gaire i perque impliquen molt a la dona. 
13è paràgraf: els contractes a temps parcial d’Espanya hi són per la baixa 
activitat i això s’hauria de reflectir a les enquestes de població activa. 
 
3. Què diu l’autora sobre la crisi i la composició del mercat laboral a 
Espanya? Quina és la teva opinió? (Mínim: 8 línies). 
En primer lloc diu que des de l’inici de la crisi al nostre païs hem perdut 3,7 
milions de llocs de treball, la majoria d’ells temporals i ocupats per joves.  
En segon lloc, que superem en molts punts la mitjana de la EU de temporalitat 
sense canvis significatius des de 2006, i que el contracte fix és quasi obsolet a 
Espanya. 
Finalment comenta que si Espanya segueix “ignorant” els avisos de la UE 
tornarem a patir un boom de la feina eventual. 
 
Personalment, a mi em sembla que la seguretat de tenir una feina 
permanentment en aquests moments és molt baixa. Crec també que s’haurien 
de fer reformes que imposessin condicions més dures a les empreses per a 
l’acomiadament de treballadors, però no crec que es faci perquè als que manen 
no els interessa això, ja que aquests problemes crec que a ells no els afecten. 
 



4. Què proposen els experts per ajudar a crear ocupació? Què en penses 
tu? Justifica-ho. (Mínim: 8 línies) 
Els experts proposen unificar el contracte indefinit i el temporal fent contractes 
progressius amb una indemnització més baixa però que tingui en compte 
l’antiguitat que s’aconsegueixi. A més, hi ha experts que proposen mantenir 
contractes eventuals per substitucions i emergències. 
A mi personalment em pareix una idea excel·lent perquè així tots els empleats 
parteixen amb un tractament igual i sense diferències, de manera que cada 
treballador es guanyaria la indemnització en cas d’acomiadament. 
Sincerament, la proposta de Dolado és, a la meva forma de veure, molt bona. 
També proposen els treballs a temps parcial, però a mi no em pareix tan bona 
idea com la dels contractes progressius, perque crec que la idea de fer una 
indemnització progressiva és molt bona, i encara que no em pareix dolenta la 
del temps parcial, em pareix millor la dels contractes progressius. 
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