
 

 

                             MOVEMENTOS NAS OFICINAS DE EMANCIPACION 

 

 

Un total de 276 persoas pasaron durante os tres últimos trimestres do ano actual polas 

oficinas de Emancipación ubicadas no Centro Coordinador para formular consultas 

sobre temas relacionados coa vivenda e o emprego. 

 

O desglose dese total é: 168 foron as consultas sobre vivenda,  mentras que 108 o foron 

para emprego. 

 

Se comezamos polo primeiro dos conceptos indicados, e imos pormenorizando por 

variables diferentes, extraemos estas observacions: 

 

1.- VIVENDA 

 

-- SEXO:   Total: 168   --            Homes:      91                       Mulleres:    77 

 

-- TREITOS DE IDADE:  16-24 anos:  54    ----    entre 25-35 anos:       114    

 

-- VIVENDA EN ALUGUER: Total  112.   Homes: 65          Mulleres:     47 

  

-- VIVENDA EN COMPRA:  Total: 18.     Homes:    7           Mulleres     11 

 

 --CONSULTAS XERAIS:  Total.  38.       Homes:   19           Mulleres:    19  

 

CONCLUSIONS:  

1ª.-  En case todas as variables analizadas a relación numérica por sexos é favorable aos 

homes, ainda que o sexa  nunha mínima proporción de a penas 14 persoas nun total de  

168,  polo tanto un 9% menos. 

 

2ª.- A vivenda en aluguer é a preferida polos consultantes, cerca dun 70%, en forma 

manifestamente desproporcionada co treito de vivenda en compra. 

 



3ª.-  Na  variable de treitos de idade aparece unha diferencia no segmento que vai dos 25 

aos 35 anos de 60 persoas a maiores sobre o  precedente. 

 

4ª.- Nesa mesma variable aparece a preferencia polo sistema de aluguer como modo de 

acceso á vivenda, o cal unido aos treitos de idade máis frecuentes, resultan congruentes 

coa situación que é habitual nos mozos e mozas emancipados.  

 

5ª.- Polo que atinxe á diferencia por sexos, advírtese una aproximación  numérica a prol 

das mulleres entre ambos os dous, o que podería  entenderse como unha manifestación 

da implicación progresiva  delas no proceso emancipatorio. 

 

2. EMPREGO 

 

-- SEXO:    Total.  108    ---      Homes:      50                          Mulleres:                      58 

 

--TREITOS DE IDADE:      16-24 anos:     44      ------         entre 25-35 anos:             64 

 

-- POR CONTA PROPIA:  Total:  12.        Homes:   9           Mulleres:                          3 

 

-- POR CONTA ALLEA:   Total:  71.          Homes:  29         Mulleres:                       42                     

 

--CONSULTAS XERAIS:  Total:  24           Homes:  11         Mulleres:                       13 

 

--SOBRE DEREITOS LABORAIS. Total: 1.  Homes.  1            

 

 

CONCLUSIONS: 

1ª.- De xeito ben diferente ao que acontece no concepto de vivenda, en emprego son as 

mulleres as máis numerosas nas consultas  efectuadas,  pero nunha proporción curta, de 

únicamente en número de 8 a maiores, nun total de 108 persoas. 

 

2ª.- Por treitos de idade, hay unha diferencia maioritaria a prol do segmento que vai 

dende 0s 25 ata os 35 anos, o cal resulta coherente se consideramos a circunstancia de 

que o treito anterior  poda coincidir con etapas de estudos. 



 

3ª.-  O traballo por conta allea é o procurado de xeito maioritario. Resulta siñificativo o 

dato de que  o sexo feminino supere en 13 unidades ao masculino. 

 

4ª.- Pola contra, no traballo por conta propia invírtese a tendencia, sendo máis os homes 

consultantes. O dato resulta non menos siñificativo que o anterior. A interrelación entre 

ambos os dous pode axudar a extraer conclusions de tipo sociolóxico. 

 

5ª.- Resulta moi expresiva a parquedade na cifra de consultas sobre dereitos  laborais, de 

só unha persoa, é precisamente home. 

 

                         Santiago, 10 de setembro de 2.011 

 

                OBSERVATORIO GALEGO DE XUVENTUDE 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


