
Les dificultats per harmonitzar el temps que dediquem 
a l'àmbit laboral, personal, social i familiar, han convertit
la gestió del temps en una de les qüestions prioritàries
per al benestar de les persones. Per què ens falta
temps? Com es pot fer compatible la jornada laboral
amb les necessitats de cura i atenció de les persones?
Qui se n’ha d’ocupar? 

Els rols tradicionals de gènere, que assignaven les
tasques de reproducció i sosteniment de la vida
exclusivament a les dones, ja no tenen vigència i és
necessària una reorganització del temps, tant per a les
dones com per als homes, per poder garantir el
benestar de totes les persones.

L’objectiu d'aquesta exposició és explicar de què parlem
quan ens referim als usos del temps, tot mostrant els
diferents aspectes que hi tenen relació, i posar de relleu
la necessitat de trobar un equilibri entre les diferents
activitats de la vida quotidiana.
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El temps: una pluralitat 
d’experiències 

El temps no és neutre 

Temps: Forma mental que assumeix l’experiència de la durada i de la successió,
el temps essent concebut com a transcorrent contínuament i uniformement i
mesurat per fenòmes succesius que ocorren a intervals regulars, com la
revolució aparent de l’esfera celeste causada per la rotació de la Terra.
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (segona edició)

Encara que la forma en què experimentem el temps pugui semblar la
mateixa per a tothom, el vivim i percebem de maneres diferents. Aquest
fet està estretament vinculat als rols de gènere, és a dir al lloc que ocupem
com a dones i homes dins la societat, que determinen una vivència del
temps clarament diferenciada segons el sexe i, de manera especial, en
determinades etapes del cicle vital de les persones.

Un dels canvis més importants en les relacions entre dones i homes es
produeix amb la Revolució Industrial, que instaura una nova organtizació
social centrada en el treball productiu. Al treball reproductiu, imprescindi-
ble per la supervivència de totes les persones, s’hi donarà des d’alesho-
res poca transcendència social. 

Una nova divisió sexual del treball

Tot i que la presència de les obreres a les fàbriques, als tallers artesanals, als treballs rurals
és una constant al llarg de la història, amb la industrialització es reforça la divisió sexual del
treball i s’assigna a dones i homes espais ben diferents. Als homes se’ls relaciona amb
l’espai públic, associat a la producció mercantil, i a les dones amb l’espai privat, lligat a la
reproducció de la vida. 

Amb el lema “el que és personal és polític” el feminisme sempre ha qüestionat la lògica
d’aquesta organització social, perquè, entre altres coses, invisibilitza l’activitat domèstica de
les dones i li nega el valor que té per al conjunt de la societat.
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Les dones, motor de transformació social

La incorporació massiva de les dones al mercat de treball a partir dels anys
setanta ha estat fonamental per poder avançar en el camí cap a la igualtat
entre dones i homes. Al llarg del temps les dones han lluitat per anar
assolint els drets de ciutadania i per superar les barreres que en dificulten
l’autonomia. La seva participació en el mercat de treball en les mateixes
condiciones que els homes és imprescindible per garantir la seva llibertat,
la seva independència econòmica i la seva plena participació en tots els
àmbits de la societat. 

Dades de 2007 mostren que la majoria de persones que havien acabat
els seus estudis universitaris eren dones, concretament un 53,22%, i
actualment el 60,6% de les persones que estan estudiant una llicenciatura
són dones. Aquest  talent s’ha de traduir en importants beneficis amb
relació a l’economia i la competitivitat, i alhora pot arribar a incorporar
molts canvis en aquesta cultura organitzativa que encara viu d’esquenes
al treball necessari per a la recuperació de la força de treball i de la cura
de les persones. 

Tot i així, és una realitat que les dones encara no gaudeixen d’igualtat
d’oportunitats en l’accés, la permanència i la promoció a llocs de
responsabilitat. Aquesta situació posa clarament de manifest que assolir
la igualtat en el mercat laboral passa necessàriament per una nova
organització del temps de treball basada en la compatibilització de la
vida personal i laboral. 

Evolució de la població activa de Catalunya entre 2005 i 2009 (Mitjanes anuals en milers)

Font: Idescat-INE, Enquesta de població activa.
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L’organització del temps i la salut de les dones

“Les conseqüències físiques seran insomni nocturn, o son amb
intermitències, dolor a la zona del trapezi, taquicàrdies, dolor abdominal o
colon irritable, i contraccions musculars involuntàries (fasciculacions). Tots
aquests símptomes serien efectes secundaris de l’estrès crònic, sigui per
excés d’estrès en el treball o per la doble jornada, que ara comparteixen la
majoria de les dones del món”. 
Carme Valls Llobet 

La salut de les dones és un dels indicadors que es tenen en compte a
l’hora de valorar el nivell de desenvolupament d’un país, perquè fa visible
el grau d’igualtat existent entre homes i dones. La salut de la població
femenina diu molt sobre el repartiment de les tasques familiars i de cura,
perquè és justament el sobreesforç de les dones en l’àmbit domèstic el
que té repercussions més negatives sobre el seu benestar, si es suma a
la jornada laboral.

Efecte dels principals trastorns crònics en persones adultes i gent gran

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2006. Departament de Salut.

5



L’organització del temps actual no afavoreix ningú 

L’actual organització del temps, però, no només té conseqüències sobre
la salut i el treball de les dones. També ha mostrat ser ineficient per a la
nostra economia. Les dificultats de les persones treballadores per compa-
tibilitzar necessitats, interessos i responsabilitats pot produir insatisfac-
ció i generar un clima laboral tens. Fenòmens com el burnout o síndrome
d’esgotament professional, l’abandonament gradual de la carrera
professional, també conegut com a leaking pipe, l’absentisme laboral
o absentisme emocional o psíquic i la fuga de talents, entre d’altres,
ho posen de manifest. 

Les tasques domèstiques i familiars són treball

“És necessari, per tant, no només recuperar el reconeixement i valoració
social per aquest treball; la qüestió de fons seria recuperar la idea de treball
–amb totes les seves dimensions enriquidores, com a font de totes les
relacions– per a l’activitat que es desenvolupés amb les característiques que
té l’activitat de cura. Això implica necessàriament deixar d’identificar treball i
ocupació i donar un nou significat al concepte, de tal manera que incorpori
totes les activitats necessàries per al sosteniment de la vida humana en
totes les seves dimensions”. 
Cristina Carrasco

El model actual d’organització social del temps ha variat poc des de la
Revolució Industrial i actualment les tasques familiars i de cura encara
cauen majoritàriament sobre les dones, de manera que en la majoria dels
casos desenvolupen el que s’anomena doble jornada. D’una manera
més general es parla de doble presència per descriure la dedicació mental
envers les tasques de cura, que també té lloc mentre es realitza el treball
assalariat. 
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La globalització del treball de cura: 
els costos per a les migrades 

“Intentar incorporar-se al mercat de treball local arribant des dels països
anomenats països en vies de desenvolupament, és a dir, des de la pobresa,
significa sumar noves discriminacions i obstacles que també estan travessades
per les desigualtats de gènere. La incorporació d’aquestes dones migrants en el
mercat laboral local es produeix en condicions de precarietat que afecten
directament els seus drets humans i, especialment, de ciutadania i les
converteixen en població molt vulnerable”. 
Fina Rubio

Gran part de les tasques de cura de les persones l’estan fent treballa-
dores migrades no comunitàries en condicions sovint precàries. Tot i
que també hi ha homes migrats que s’hi dediquen, el fet que siguin
les dones les que ho fan en un nombre més gran s’explica per causes
lligades als rols de gènere, que atribueixen a les dones més aptituds
per a la cura.

Moltes treballadores migrades han de deixar les seves filles i fills en
institucions o a càrrec d’altres persones per tenir cura d’infants o perso-
nes adultes dependents; un fenomen de dimensions mundials cone-
gut com a cadenes globals d’afecte i cura.
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L´ús del temps, 
a l’agenda política 

El temps, eina clau de transformació social 

La transformació social protagonitzada per les dones ha tret a la llum la
necessitat de reorganitzar la vida a partir d’uns altres paràmetres tempo-
rals, no regits només per la jornada laboral. Aquest serà l’inici de les polí-
tiques públiques del temps, que, des de diferents institucions i entitats,
han anat impulsant actuacions específiques per harmonitzar els temps,
com les mesures de conciliació, els bancs, oficines i laboratoris del
temps, la flexibilització horària i les guies de bones pràctiques per a
les empreses, entre d’altres.

Per tal de sincronitzar totes les iniciatives en una mateixa direcció i abor-
dar integralment el fenomen de manera més eficaç, la Generalitat de Cata-
lunya ha engegat un seguit d’actuacions com ara els plans de polítiques
de dones, impulsats per l’Institut Català de les Dones, el Pla estratègic
sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018),
coordinat per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania i
el Programa de promoció de noves formes d’organització del treball
que permetin la conciliació de la vida personal i laboral, de la Direc-
ció General d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball.
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