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Introducció 

Els passats dies 29 i 30 de novembre de 2016 es va realitzar el congrés Nous Usos del 
Temps per a la Inclusió i la Cohesió Social a l’Auditori Municipal de Vila-real. 

El congrés, organitzat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives de la Generalitat Valenciana va partir de la necessitat de reflexionar sobre els 
nous usos del temps per aconseguir més igualtat i equitat de gènere en tots els àmbits i 
en tots els moments del cicle de la vida, així com promoure noves polítiques del temps 
que busquen l’atenció de les necessitats de totes les persones, independentment de la 
seua relació amb el mercat laboral, i, especialment, en les demandes de les dones, però 
també de xiquets i xiquetes, població major i altres persones en situació de 
dependència. 

En paraules de Mónica Oltra Jarque1: 

«Aquest congrés servirà com a punt de partida de la necessitat de transformació de la 

nostra forma actual de repartir els temps. Ja fa anys que les dones eixiren a buscar 

treball sense deixar de banda el treball d’organitzar la casa, la cura de les persones 

majors o les persones en situació de dependència però tot i que hem avançat les xifres 

són tossudes.  

El resultat de les xifres implica que eixa dona pot haver reduït la seua jornada laboral o 

renunciat al càrrec de responsabilitat laboral o pateix un gran estrès a causa de la 

manca de temps o ha renunciat al temps lliure, al temps social i al temps personal. Cap 

d’aquestes solucions és bona, ni per a ella, ni per al seu entorn, ni per a la societat. Ella 

veu que el problema és de les dones i sembla que siguem nosaltres les qui el volem 

solucionar.  

Coresponsabilitat vol dir que cada membre de la parella, i fins i tot la unitat familiar, ha 

de ser responsable del conjunt amb un repartiment equitatiu de les tasques que puga 

permetre als dos membres de la família tindre les mateixes oportunitats socials, 

afectives, laborals. Òbviament això exigeix un gran canvi. Un gran canvi en els termes de 

com situem la producció d’aquesta societat, en el centre de tot, i com situem la 

reproducció, que no és sols tindre fills, sinó tindre en compte a la societat que ens 

cuida, a la que centra a les persones en la vida. 

Aquest congrés vol anar més lluny, perquè a l’igual que pensem que el treball ha de ser 

el centre de les nostres vides, malgrat que sembla impossible en aquesta societat que 

posa la producció en el centre, també pensem que la vida d’oci, el temps personal, el 

temps dels afectes, de les amistats, de la família és tan valuós com l’altre. Així que les 

persones que no han conformat una família poden tindre en compte aquesta reflexió de 

com podem organitzar els seus temps per a viure millor, per a ser més feliços . 

                                                           
1
 Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. 
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Sí, la felicitat hauria de ser la finalitat última per aquest congrés. Obtenir propostes per 

a què la relació del temps siga més productiva i que  comporte qualitat de vida per a la 

ciutadania.  

És cert que vivim en una societat consumista on no tindre treball potencia el rebuig 

social, però hi ha que veure una realitat emergent en la que hi ha models d’èxit en 

empreses i organitzacions que ja veuen els beneficis socials com beneficis empresarials, 

en els que totes i tots eixim contents i val la pena plantejar-s’ho perquè treballar moltes 

hores tampoc significa fer-ho bé, som dels països que més hores treballa però no som 

dels millors països en índex de productivitat.  

I també cal abordar la solidaritat intergeneracional. Les relacions amb les persones 

majors, actualment, són, en cas de situacions de dependència, una responsabilitat, si 

em permeteu, de vegades, una càrrega, normalment per a les dones. A l’extrem 

contrari ens trobem l’excessiva pressió o càrrega que normalment les iaies i els iaios 

suporten col·laborant  per a la criança dels néts i nétes. En eixes dues situacions ens 

perdem l’enriquiment personal que comporta interrelacionar-nos amb persones de 

distintes edats; en canvi, la pressió del sistema fa perdre el goig de compartir 

experiències. 

El treball de les dones, dins de l’actual sistema econòmic, no ha de ser un treball afegit 

sinó que s’ha de posar en valor ocupant dins de l’economia específica el que li pertoca, 

sabent que en un sistema productiu allò que no té preu, allò que no es paga, també té 

valor. 

I hem de reflexionar com hem de dissenyar les nostres ciutats, els nostres municipis 

perquè són espais de socialització. 

El dret al temps lliure, un temps lliure d’elecció que ha de ser per a relacionar-se, per a 

formar-se, per a fer esport, per llegir un llibre... Cal incidir en l’aspecte més social, un 

temps que ens permeta ser part en la nova situació social, política i educativa.  

A partir d’aquest congrés iniciarem el camí per a dissenyar l’Estratègia Valenciana de 

Nous Usos del Temps i Coresponsabilitat que forma part de la realitat social. Perquè un 

món més igual és l’obligació del govern per procurar eliminar les desigualtats, que el 

temps siga nostre i que el temps també siga repartit equitativament perquè, avui en dia, 

una de les peces fonamentals de labor que tenim en la nostra vida és això: el temps». 

Aquest document recopilatori s’ha elaborat a partir dels continguts del congrés amb les 
principals aportacions i plantejaments sorgits, relacionats amb els diferents blocs 
temàtics, abordats al llarg de les dues jornades, que serviran de base per a 
desenvolupar l’Estratègia Valenciana de Nous Usos del Temps i Coresponsabilitat, que 
forma part del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de la Generalitat Valenciana. 
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Objectius i blocs temàtics 

Els objectius que es van plantejar amb el congrés Nous Usos del Temps per a la Inclusió i 
la Cohesió Social van ser: 

 Analitzar els canvis en el valor cultural dels usos del temps i reflexionar sobre els 
reptes que planteja per tal d’aconseguir una major inclusivitat, cohesió social i 
igualtat de gènere, així com una millor qualitat de vida i benestar. 

 Afavorir el diàleg entre totes les veus implicades en la gestió del usos del temps 
per a què totes les necessitats i perspectives siguen escoltades. 

 Aportar una definició àmplia dels usos del temps que contemple tant l’edat i el 
cicle vital, com el temps de treball (remunerat i no remunerat), la vida personal i 
els ritmes col·lectius dels municipis i de les ciutats per desenvolupar l’Estratègia 
Valenciana de Nous Usos del -Temps i Coresponsabilitat, que forma part del Pla 
d’inclusió social de la Generalitat Valenciana. 

 Conèixer bones pràctiques en els nous usos socials del temps per establir les 
bases de l’Estratègia Valenciana de Nous Usos del Temps i Coresponsabilitat 
amb la finalitat que les persones que habiten a la Comunitat Valenciana puguen 
harmonitzar els temps de la seua vida personal, laboral i familiar. 

Els continguts del congrés es van organitzar al voltant de set blocs temàtics, per tal 
d’agrupar els diferents temes a tractar i les ponències previstes: 

 Usos del temps i coresponsabilitat| La coresponsabilitat com a base per a altres 
polítiques d’usos del temps, com ara les mesures de conciliació. Posicionaments 
i reivindicacions dels homes coresponsables. Polítiques de conciliació en les 
organitzacions: usos per sexes, riscos, beneficis i rendibilitat, necessitat de fer-
ne un ús equilibrat per sexes, etc. Permisos de maternitat i paternitat iguals i 
intransferibles. 
 

 Solidaritat intergeneracional| La solidaritat intergeneracional com a element 
positiu (pel que fa a l’intercanvi d’experiències, coneixement, afectivitat, etc. 
entre diferents generacions) i, al mateix temps, com a estratègia relacional per a 
organitzar el temps amb alguns elements qüestionables (sistema de cures 
invisible, el treball domèstic, la manca d’oportunitats en les cures per als homes, 
l’abús de la solidaritat intergeneracional -síndrome de la iaia esclava -, etc.). La 
sobrecàrrega infantil (deures, activitats extraescolars, privació del temps de 
jugar i de compartir amb la família, alimentació, afectivitat, etc.). 
 

 Usos del temps i economia| Impacte econòmic favorable d’una organització dels 
temps més equitativa a les organitzacions laborals. Quantificació del valor 
inestimable del sistema de cures sobre el qual se sosté el sistema econòmic 
actual i anàlisi de les legislacions i normatives existents (autonòmiques i estatals) 
en la matèria, amb les seues fortaleses i debilitats. 
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 Usos del temps propi| La disponibilitat pròpia del temps, més enllà de la criança i 
les responsabilitats familiars: l’accessibilitat a l’oci i temps lliure (facilitat per a 
realitzar activitats d’esgambi, esportives o culturals, de creixement personal, de 
diversió, etc.), la disponibilitat de temps per a formar-se i reciclar-se (de cara a 
millorar l’ocupació, promocionar, etc.) així com altres possibilitats de 
participació ciutadana, social, política, educativa… 
 

 Usos del temps i proximitat| Impacte dels usos del temps en la salut i el benestar 
de les persones (activitat física, alimentació, estrès, etc.). Possible necessitat de 
racionalitzar els horaris, la proximitat i la disponibilitat de serveis públics 
(administracions locals, centres educatius, sanitat…), de proximitat (atenció 
infància, persones majors i en situació de dependència,…), dels comerços o de 
les organitzacions laborals (empreses). 
 

 Usos del temps i territori| Les peculiaritats del nostre territori i la seua influència 
en els usos del temps (àmbit urbà versus ruralitat, diferències urbanístiques, 
cultura mediterrània, etc.). Per exemple: l’accessibilitat al transport com a 
instrument per a garantir la igualtat en l’organització temporal, les estratègies 
territorials per a millorar els usos del temps (mancomunitats, xarxes, etc.), 
l’ordenació urbana i la seua relació amb els usos del temps (infraestructures, 
espais, etc.). 
 

 Experiències pràctiques| Presentació i valoració d’experiències pràctiques dutes 
a terme en diferents àmbits (municipis, províncies, organitzacions empresarials, 
barris, etc.) com a font de coneixement testat i punt de partida d’altres accions 
similars, tenint en compte els seus punts forts i dèbils.  

 

Resum d’intervencions 

L’Auditori de Vila-real va reunir tant persones expertes com personal tècnic i polític així 
com persones interessades en la matèria dels usos del temps. El congrés va esdevenir 
un espai per al diàleg, la reflexió i l’intercanvi de coneixement i experiències al voltant 
dels nous usos del temps per aconseguir una major inclusió i cohesió social, convidant a 
participar i donant veu a tots els agents implicats. 

A continuació es resumeixen les presentacions i el debat establert entre les persones 
assistents, tenint en compte els següents blocs temàtics: Usos del temps des de la 
perspectiva de gènere; Usos del temps i economia; Usos del temps i coresponsabilitat; 
Usos del temps i proximitat; Usos del temps i territori; Solidaritat intergeneracional i 
usos del temps propi; Experiències pràctiques des de les Organitzacions Sindicals, les 
Administracions Públiques i les Organitzacions Privades. 
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Usos del temps amb perspectiva gènere 
 

 

1. Situació actual 
 
La gestió de l'ús del temps és fonamental per a la construcció de la vida i condiciona la 
forma de viure de dones i homes. En paraules de Lina Gálvez Muñoz2 «el temps és en sí 
mateixa una construcció social, una construcció històrica, una construcció cultural, i el 
seu ús està tremendament segregat i sobretot terriblement sexuat». 
 
Per atendre al panorama actual, és necessari revisar les Enquestes sobre els Usos del 
Temps que es disposen en l'àmbit espanyol. D'una banda, està la Encuesta de Empleo 
del Tiempo (2009-2010) publicada en 2011 per l'INE3 i, d'altra banda, també es disposen 
d’enquestes d'àmbit autonòmic, amb especial atenció a les enquestes del País Basc. 
 
Segons les dades que s'ofereixen des de l'INE de l'última enquesta (2009-2010) pel que 
fa a cures personals no hi ha diferències entre el «temps de cura personal» per a dones 
i homes. Per contra, en relació al «temps del treball remunerat» les dones dediquen 
una hora menys i quasi dues hores més al «temps del treball domèstic i de cura 
familiar». En aquest sentit, quan revisem la disposició del «temps lliure» o com Lina 
Gálvez denomina «temps disponible» les dones tenen una hora menys que els homes. 
Però, a pesar d’allò exposat, en termes de coresponsabilitat i del repartiment de les 
tasques domèstiques i de cura, les dades ofereixen una lleu millora pel que fa als usos 
dels temps entre dones i homes que en anteriors enquestes (2002-2003)4.  
 
Les enquestes són importants, però en paraules de la professora Gálvez, «la continuïtat 
de l’enquesta dels usos del temps no està garantida, ja que l'executiu així ho ha 
considerat, en gran part a causa de les polítiques d'austeritat, que tant afecten l'àmbit 
social». Així mateix, les dades tampoc han de mirar-se de manera separada perquè 
poden portar a conclusions incompletes. Per tenir una realitat completa dels usos del 
temps cal considerar el temps dedicat a la producció i distribució mercantil i el temps 
dedicat a l'espai de desenvolupament humà. Així, per atendre com és la situació d'un 
país en relació amb els usos i la gestió del temps, podem acudir al que es coneix amb el 
nom del «Diamant de la Cura», que identifica com l'economia de la cura segueix sent 
majoritàriament assumida per les famílies. El paper que exerceix l'Estat és mínim en 
comparació amb les hores que han d'aportar les famílies, sobretot, mares, àvies i filles. 
Això no és així en tots els països i depèn, en gran manera, de la conformació de l'estat 
del benestar i el repartiment de les responsabilitats entre els quatre vèrtexs del diamant 
de la cura (Estat, família, mercat i societat civil). Aquells països més igualitaris són els 
que a les seues polítiques posen el focus d'atenció en la societat civil, seria el cas dels 

                                                           
2
 Catedràtica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

3
 Instituto Nacional de Estadística. 

4
 Enquesta 2002-03: temps dedicat al treball remunerat (homes 8:22 i dones 6:51); treball de cures no 

remunerat (homes 2:08 i dones 4:45). Enquesta 2009-10: temps dedicat al treball remunerat (homes 7:55 
i dones 6:43); treball de cures no remunerat (homes 2:32 i dones 4:29). Font Enquestes del Temps INE. 
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països nòrdics i, per contra, aquells països on l'eix és la família serien els països menys 
igualitaris, els països del Mediterrani. 

 

2. Desafiaments plantejats 
 
Per a la professora Gálvez hi ha tres desafiaments per a permetre canvis estructurals i 
poder gestionar el temps equitativament. Aquests són: 
 
Un. El patriarcat del consentiment i el mite de la lliure elecció. Ambdues qüestions estan 
molt relacionades amb com usem el nostre temps i la idea de creure que l'ús del temps 
es deu a una lliure elecció. Per posar un exemple, està socialment acceptat que 
pràcticament el 100% de la part transferible del permís de maternitat recaigue en les 
dones, sense qüestionar si aquest afecta les seues carreres professionals o si tindrà una 
penalització per la maternitat, i atenent a la falsa idea de que això es deu a una opció 
personal de les dones i no a l'assumpció del patriarcat per part de la societat. 
 
Dos. Les conseqüències de la crisi econòmica. Hi ha una sèrie de factors que 
condicionen l'expulsió de les dones del mercat de treball: l’entrada de més dones al 
món del treball remunerat, la recuperació anterior de l'ocupació dels homes i el 
retrocés en els avanços en igualtat. La precarització generalitzada dels mercats de 
treball afecta també, especialment, les i els joves. Així mateix trobem uns factors 
d'atracció per a mantenir-se en l'ocupació: els progressos en l'educació, el creixement 
del sector terciari en l'economia i l'herència de les polítiques d'igualtat. Aquests factors 
provoquen la segmentació de les oportunitats i condicionen la realitat de les dones. 
 
Tres. Canvis estructurals que pivoten sobre uns usos del temps fortament sexuats. 
D'una banda, està la precarització del mercat de treball en termes de flexibilització, on 
el temps de treball solament depèn de les necessitats empresarials, sense tenir en 
compte els temps de vida de les persones treballadores. D'altra banda, el context actual 
que tendeix a la baixa en les inversions destinades a la despesa social. I, finalment, 
l'envelliment de la població i els canvis tecnològics. 

 
 

Usos del temps i economia 
 

 
1. Situació actual 
 
Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), a Espanya es va 
treballar una mitjana de 1.690 hores en el 2011, menys que en països com Grècia 
(2.032 hores) o Hongria (1.980 hores), però més que en la majoria dels països europeus 
considerats un model en matèria d'organització laboral, com Alemanya (1.413 hores), 
Dinamarca (1.522 hores) o Holanda (1.379 hores).  
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José Luís Casero Gimón5 afirma que «a Espanya es treballen moltes hores, però 
aquestes són menys productives que als països europeus més avançats. Com indica 
Eurostat (l'oficina estadística de la Unió Europea), la productivitat per hora a Espanya és 
de 107,1 punts, una mica per sobre dels 100 punts de mitjana de la Unió Europea, 
encara que lluny dels 124,8 punts d'Alemanya o els 132,5 de Bèlgica».  
 
Les dades del baròmetre del CIS de març de 2014 reflecteixen que el 45% de les 
persones espanyoles assenyalen que tenen dificultats per a realitzar les seues tasques 
familiars, i que el 36,6% disposa de menys de tres hores lliures al dia. A Dinamarca la 
diferència d'hores setmanals dedicades a les criatures entre les mares i els pares és de 3 
hores i a Espanya s'eleva a 18 (European Quality of Life Survey, 2011). Així mateix, 
d'acord amb un informe de l'any 2015 del IESE Business School,6 en les empreses que 
harmonitzen horaris laborals amb els personals no solament es genera un major 
compromís amb l'empresa, sinó que augmenta fins a un 19% la productivitat i es 
produeix una caiguda de l'absentisme de fins el 30%. 
 
L’estudi Internacional desenvolupat per la Fundació BBVA en 2013 Values and 
Worldviews. Vida personal: estilos de vida, valores y creencias, assenyala que Espanya és 
el setè país europeu en grau de satisfacció amb la vida (salut, família i ingressos són els 
paràmetres) i segons Eurofound, Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de 
Vida i de Treball, en 2014 el 41,3% de les persones espanyoles declarà «arribar a casa 
massa cansades després del treball», segona taxa més alta de la Unió Europea 
únicament per darrere de Xipre. Igualment, el baròmetre de 2015 de Edenred-Ipsos7 
indica que el 65% de les persones treballadores se senten requerides fora del seu horari 
de treball i el 41% no estan satisfetes amb l'equilibri entre la vida familiar i laboral. 
 
Espanya és un dels països amb major dèficit públic de la zona euro, el segon amb major 
desocupació i un dels països de l'OCDE on més ha augmentat la desigualtat durant la 
crisi. Som la quarta economia europea, la desena en productivitat i la dissetena en 
innovació i tecnologia. I també es podria continuar amb dades més preocupants que 
afecten el fracàs escolar dels joves, a més de l'hora que dormim menys pel que fa a 
altres països del nostre entorn i la baixa natalitat al nostre país. 
 
Fabián Mohedano i Morales, diputat del Parlament de Catalunya, explica que en gairebé 
tota Europa i a tot el món, la jornada laboral s'inicia entre les vuit i les nou del matí i 
acaba entre les quatre i les cinc de la vesprada, amb una parada d'una hora -en la 
majoria- per a l'esmorzar. Això és el que es coneix com el nine to five. A Espanya, les 
jornades s'allarguen fins a les set o les vuit de la vesprada, amb un descans de dues 
hores per a l'esmorzar en moltes ocasions (un 50% de la gent està al treball a les 18h i 
un 30% a les 19h). La raó d'aquests horaris s'ha de buscar en l'herència que s'arrossega 
des de la dècada dels seixanta del segle passat. No obstant això, és cert que en la resta 

                                                           
5
 President de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols i la seua Normalització 

amb els Europeus. http://www.horariosenespana.com/ 
6
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7
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dels països del litoral mediterrani existeix una tendència cap a la prolongació de la 
jornada de treball. 
 
Com a resultat d'aquest horari laboral, som el país on se sopa a les deu de la nit, com es 
descriu un l'article del New York Times del 17 de febrer de 2014.8 Això significa menys 
hores de son, i de pitjor qualitat, i també implica no fer un desdejuni en condicions, a 
primera hora, abans d'anar a treballar. 
 
Segons Casero, tothom té la sensació de que al nostre país estem allunyats d'un model 
socioeconòmic desitjable, essent una responsabilitat tant dels governs, per desistiment 
de les seues funcions de promoció de la cura i interès general, com de la ciutadania, en 
aquest últim cas emparant-se en frases com «Espanya és així», «som singulars», «això 
no hi ha qui ho canvie»… i moltes més que no fan sinó ocultar una realitat tossuda que 
ens allunya dels rànquings «bons» de països desenvolupats. 
 
Tal i com indica Capitolina Díaz Martínez,9 «quan una dona sol·licita un lloc de treball, 
sol·licita un lloc de treball inicialment pensat per ser ocupat per un home amb les 
necessitats d'atenció personal cobertes. El concepte de treballador en el qual es basen 
els horaris i calendaris laborals és un ésser sense altres compromisos que els laborals 
(esdeveniments com el naixement d'un fill o filla se solucionaven fins el 2006 amb un 
parell de dies de permís)». Per això, els horaris i calendaris laborals no consideren la 
necessitat de compatibilitzar-se amb els horaris d'obertura comercial, amb un temps 
suficient per cuinar i mantenir la casa i, menys encara, amb els horaris de guarderies, 
col·legis, centres de dia, etc.  
 
Aquest règim horari dins l'esquema de divisió sexual del treball imperant en les 
societats industrials de bona part del segle XX, no originava grans problemes. El 
treballador tenia a casa a una dona, o vàries, que s'ocupaven del seu sosteniment 
personal i de les seus persones dependents a canvi del manteniment econòmic. 
Referent a això, la divisió sexual del treball es basava en una sustentació recíproca de 
dues persones no totalment autònomes. Per dir-ho d'una manera esquemàtica, l'home 
depenent per al seu sosteniment personal, mantenia amb el seu salari a una dona 
depenent econòmicament que li sustentava en tota la resta. I les dones treballadores, 
professionals, directives o empresàries que van començar a ocupar-se en llocs de treball 
dissenyats per a homes no tenien, ni tenen, per regla general, a les seues cases un 
suport logístic com el que tenia el treballador tradicional. Les primeres, i encara moltes 
avui en dia, van haver d'adaptar-se a les normes imposades i es van veure forçades a 
comportar-se com a homes a l'espai laboral i inventar tota classe de xarxes de suport 
fora de l'ocupació perquè algú realitzés, per elles i pels seus marits, el treball que 
prèviament feia la mestressa de casa. 
 
A poc a poc, les societats democràtiques, de benestar i drets com la nostra van 
entenent que s'ha produït un canvi social important en els actius laborals i que, 

                                                           
8
 http://www.nytimes.com/2014/02/18/world/europe/spain-land-of-10-pm-dinners-ponders-a-more-

standard-time.html?hp&_r=3  
9
 Catedràtica de la Universitat de València. 
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conseqüentment, s'imposa un canvi, no una mera correcció lingüística, del concepte 
treballador al concepte de persona treballadora. Això imposa, entre altres, una 
racionalització dels horaris i calendaris laborals compatibles amb una vida en igualtat 
entre dones i homes. 
 
 
2. Desafiaments plantejats 
 
• Necessitat de canvis en el model productiu i reproductiu posant el benestar de les 
persones al centre de l'activitat política, econòmica i social. 
 
• Promoció de la sharing economy,10 tot començant amb el sosteniment i cura de la 

vida, compartint entre governs i famílies i compartint entre dones i homes. 

 

• Necessitat de promoure una nova cultura del temps en les organitzacions en favor de 

models més eficients i productius. 

 

• Recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món. El 
trencament del ritme circadiari que ha perdurat des dels primers sapiens fins els nostres 
dies té unes conseqüències devastadores sobre la salut. 

 

• Recuperar la zona horària de GMT11 que ens correspon a un lloc geogràfic, una 
necessitat que compartim amb França, el Benelux i Alemanya. Aquest debat només serà 
possible amb una discussió de reordenació global a nivell europeu en el marc de la Unió 
Europea. 
 
• Necessitat d’aportar temps propi a les dones i redistribuir el temps total disponible. 

 
 

Usos del temps i coresponsabilitat 
 

 

1. Situació actual 
 
Els canvis socioeconòmics que s'han produït en la nostra societat en les últimes dècades 
del passat segle han tingut importants repercussions pel que a l'estructura de la família 
es refereix. El model de família tradicional “home sustentador/esposa depenent” ha 
anat quedant obsolet, donant pas a un model de família de doble ingrés i de composició 
diversa, que posa de manifest la pluralitat de la societat actual i la necessitat que les 
lleis s’adeqüen a les noves realitats. 
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 Economia compartida. 
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L’Enquesta d'Usos del Temps de l’INE, com ja s’ha anomenat, assenyalava que les dones 
dediquen de mitjana dues hores i quart més que els homes a les tasques de la llar i 
familiars. Pel que es refereix a la cura de la infància, segons el Baròmetre de març de 
2014 (Estudi núm. 3017) del CIS12, la cura a menors de 3 anys la realitza la mare en el 
82% dels casos, l'àvia en el 7,5% i el pare en el 4,8%. És evident que les dones són les 
principals cuidadores, tant de les persones dependents com de menors. Entorn del 95% 
de les persones que no tenen ocupació per cuidar a dependents són dones. 
 
Ángeles Briñón García, integrant de la Plataforma per Permisos Iguals i Intransferibles de 
Naixement i Adopció (PPiiNA), indica que el permís de maternitat és actualment de 16 
setmanes, mentre que el de paternitat és tan sols de dues. Això suposa que els pares no 
tenen possibilitats de cuidar de les seues filles i fills al moment del naixement, la qual 
cosa cada dia es veu més necessària i són cada vegada una major proporció d’homes els 
qui ho reivindiquen. 
 
En ser mares, ja siga per part o adopció, són les dones qui s'absenten dels seus llocs de 
treball 16 setmanes. Davant els problemes que es troben per compaginar el treball de 
cuidar amb el treball remunerat, i donades les condicions del mercat de treball 
existents, que són menys favorables per a elles, opten per reduir la seua jornada 
laboral, prendre's una excedència o renunciar a l'ocupació remunerada. 
 
Santiago García Campá13 relata com «el naixement dels drets de conciliació va estar 
únicament lligat al treball de les dones, en tant que a elles era a les qui corresponia 
conciliar, amb la finalitat d'incloure-les al mercat laboral i incrementar la igualtat, però a 
condició de mantenir-les en tot allò familiar i mantenir la desigualtat, com una espècie 
d'allargament de la cadena (major llibertat) que manté els mandats de gènere (sense 
menor responsabilitat). Així la càrrega no s'alleugereix sinó que s'amplia». El seu triple 
objectiu original d’incorporar les dones al treball remunerat, guanyar en igualtat amb 
els homes i atendre les seues especials condicions biològiques, especialment en ocasió 
de la maternitat, no està en absolut relacionat amb la coresponsabilitat, una noció que 
en la legislació espanyola apareix en 2007, fa amb prou feines deu anys. No obstant 
això, pretenem que els drets de conciliació siguen instruments per a la 
coresponsabilitat, quan no van néixer amb tal objectiu en absolut.  
 
La seua consideració com a drets o com a deures, s’estableix en la mesura que el seu 
exercici compta amb una relació directa amb els deures de cura que les parelles han de 
proporcionar a la seua descendència o persones dependents al seu càrrec d'acord amb 
la legislació civil (arts. 66, 68 i 154 CC). Així s’observen contradiccions dins del propi 
Dret, on en ocasions existeix una discrepància en el propi ordenament, per exemple 
entre la custòdia compartida i els drets de conciliació (pensem per exemple en la 
durada del permís de paternitat en comparació del de maternitat, la seua configuració, 
o en el permís de lactància fins a dates molt recents). De tal forma que es pretén la 
custòdia compartida quan els mandats de gènere segueixen funcionant amb normalitat 
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i certs drets directament vinculats, com els de conciliació, es troben a molta distància de 
tal aspiració. 
 
Per tant, la Llei segueix fomentant la desigualtat i les empreses segueixen veient les 
dones menys disponibles per a l'ocupació, essent discriminades per ser mares o per la 
mera possibilitat que puguen ser-ho.  
 
El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el 16 d'octubre de 2016 una Proposició no 
de Llei (PNL), instant el govern a augmentar el permís de paternitat a 16 setmanes per 
igualar-lo al de maternitat. Aquesta PNL va ser aprovada amb només 2 vots en contra.  
 
L'aprovació d'aquesta PNL ha estat el resultat del treball de la PPiiNA, que des de fa 11 
anys reivindica que els permisos siguen iguals, intransferibles i pagats al 100%. 
 
 
2. Desafiaments plantejats 
 
• Agustín Navalón Sánchez, membre de l’Associació d’Homes per la Igualtat de Gènere 
(AHIGE), planteja com «en una societat que té com un dels pilars bàsics de la 
convivència la igualtat entre els sexes, puga aconseguir-se que la democràcia i la justícia 
no es queden en el llindar de les cases; com combatre la resistència dels homes a 
assumir la meitat de les tasques que els corresponen, quan aquestes són indispensables 
perquè la vida puga seguir funcionant, per a créixer sans física i afectivament». 

 
• L’ampliació del permís de paternitat, que hauria d’anomenar-se «permís parental per 
a la criança», es presenta com una mesura necessària per avançar en igualtat. 
 
• Així mateix, aconseguir la igualtat real, eliminar la divisió sexual del treball, eliminar la 
discriminació al mercat laboral, fomentar la coresponsabilitat i fomentar la natalitat. 
 
• El repte al que els homes s’han d’afrontar és el de com decidir «estar» en aquesta 
societat: si situar-se com a meitat d'una humanitat que aspira a viure en justícia, pau i 
harmonia amb l'altra meitat, o no, i, en definitiva, com reconstruir críticament la noció 
de ciutadania. 

 

Usos del temps i proximitat 
 

 

1. Situació actual 
 
Investigacions recents realitzades des del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball (QUIT), de la Universitat de Barcelona, indiquen que s’observen 
canvis estructurals en la distribució de tasques en les famílies. Els homes augmenten en 
20 minuts el temps dedicat a les cures domèstiques i les dones disminueixen en 12 
minuts el temps que hi dediquen, fet que indica que s'estan produint canvis en el 
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repartiment desigual del treball domèstic i de cura de criatures. Però no podem quedar-
nos solament amb aquest aspecte, doncs la Sociologia afirma que quan es negocia amb 
la parella uns tenen més avantatge per negociar que altres. Com afirma Vicent Borràs 
Català14 «el temps del treball no és una cosa estable que puguem sempre intercanviar i 
les condicions salarials dels homes solen ser millor que les de les dones». 
 
Rafael Pardo Gabaldón15 va indicar que el control dels usos del temps és fonamental per 
a l'economia, perquè augmenta la productivitat. Fent especial referència a la situació de 
les persones autònomes, va analitzar la possibilitat d'aquestes de decidir per si soles les 
hores de treball que hi dediquen, únicament sotmeses a límits legals i externs com els 
horaris comercials o les hores en les quals la gent va a comprar. Però si bé pot existir 
aquesta llibertat per organitzar el treball, els estudis afirmen que les persones 
autònomes acaben treballant de mitjana unes 45 hores a la setmana (havent algunes 
que fins i tot acaben destinant fins a 60 hores). 
 
Actualment tenim a Espanya un problema d'horaris, doncs la societat s'aixeca com a la 
resta de països europeus però es fica al llit molt més tard. Els espanyols i les espanyoles 
hem alterat fins al límit els cicles de llum-foscor i això suposa una gravíssima alteració 
en els rendiments de productivitat i també és una de les raons del fracàs escolar. Com 
afirma Carmen Calvo Poyatos16 «el temps és l'única cosa que tenim i hem de saber com 
administrar-ho». 
 
 
2. Desafiaments plantejats 
 
• S’han d’analitzar els canvis en la implicació dels homes i les dones en el temps dedicat 
al treball domèstic i de cura de criatures i persones dependents per al cas espanyol. En 
referència a això, el professor Borràs va assenyalar que tot i que en la cura de les 
criatures els homes comencen a fer-se més càrrec d'elles, aquest fet no significa que es 
faça un repartiment que descarregue de treball de criança les dones, sinó que es fa una 
major cura de les criatures del que es feia anteriorment, és a dir, dediquen més temps 
del que ells van rebre dels seus pares. En canvi, en altres treballs de la llar, com cuinar o 
netejar, no ocorre com amb la criança. La realitat és que en analitzar les parelles de 
doble ingrés, aquelles en les que les dues persones treballen fora de la llar, no es 
produeix un augment de dedicació als treballs de la casa, el que succeeix és que 
ambdues parts dediquen menys temps a la cuina, neteja, etc. A més, s’observa que les 
generacions joves dediquen menys temps al treball domèstic que les generacions 
majors, qüestió que Vicent Borràs considera que «pot significar o bé un canvi en 
l'estructura del treball domèstic o bé una pèrdua de benestar domèstic». 
 
• Pel que fa als desafiaments actuals respecte els nous usos del temps en les persones 
autònomes, un d'ells és el seu règim de cotització, doncs una diferència entre el treball 
autònom i l'assalariat radica en què l'autònom no es pot cotitzar de forma parcial, cal 
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cotitzar la quota íntegra. Aquest sistema es va dissenyar així perquè es va considerar 
que hi hauria un frau per part de les persones autònomes, doncs treballarien a temps 
complet cotitzant solament mitja jornada. No obstant, això no tindria per què succeir.  
 
 

Usos del temps i territori 
 

 
1. Situació actual 
 
Sempre concebem al centre allò urbà, però hem d'arriscar-nos a veure-ho des d'una 
perspectiva diferent. Aquest canvi en l'òptica es tradueix en atendre les infraestructures 
i els serveis públics, especialment els destinats a les cures, per així millorar la distribució 
dels usos del temps també al món rural i, especialment, els relacionats amb les dones 
que habiten els petits municipis. 
 
 
2. Desafiaments plantejats 
 
• Un dels principals desafiaments es troba en la càrrega de treball que han d'afrontar 
les persones que viuen en el medi rural. Juana Aznar Márquez17 indica que «es podria 
pensar que les dones del món rural tenen la mateixa càrrega de treball que les del món 
urbà, però no és així, perquè les dones que habiten al medi rural tenen més dificultats 
per fer les feines de la casa, en no tenir els mateixos serveis públics al seu abast i, a més 
a més, si necessiten desplaçar-se a un altre municipi, per exemple per a fer compres, no 
tenen les mateixes infraestructures de comunicació que tenen les persones que viuen al 
medi urbà; per tant, han de dedicar més temps per a fer quasi tot». 
 
• Així mateix, cal visibilitzar el treball de les dones, especialment aquelles que el 
desenvolupen al medi rural. Aquesta ha de ser una de les prioritats de la nostra societat, 
doncs aquesta invisibilitat fa que fins i tot les generacions descendents utilitzen 
injustament el temps dels seus progenitors. 
 
• Existeix la gran necessitat d'enllaçar els usos del temps amb el territori, doncs 
actualment les persones del món rural tenen les seues vides condicionades per 
diferents aspectes com ara les dotacions d'infraestructures de transport (moltes 
vegades escasses o insuficients per a poder articular la comunicació entre els pobles i 
les capitals de la regió o dels pobles entre sí) i la poca disposició de serveis públics, 
essencials per a la ciutadania dels municipis. La seua absència pot traduir-se en un 
encadenament de problemes. Finalment, cal conciliar aquests dos elements amb les 
activitats de cura, que poden perllongar-se molt més en el temps si no existeixen les 
infraestructures de comunicació i els serveis públics adequats en els municipis del medi 
rural. Com va dir la professora Aznar «desenvolupar una vida plena implica tenir temps 
familiar, personal i professional». 
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Usos del temps i solidaritat intergeneracional i ús del temps propi 
 

 

1. Situació actual 
 
Actualment, gran part de les persones majors són les encarregades de la cura dels seus 
néts i nétes. Habitualment són les àvies, més conegudes com les «àvies cuidadores», 
qui després d'estar tota una vida treballant, en el seu paper com a àvies, es 
converteixen en un suport essencial per a la família portant a les criatures al col·legi, 
acompanyant-les en l'hora del menjar i ajudant-les en els deures. El 25% de les àvies 
inverteix més d'un 40% d'hores setmanals en la cura dels seus néts i nétes. La pròpia 
Organització Mundial del Treball (OMS) ha anomenat a aquest fenomen com «síndrome 
de l'àvia esclava».  
 
D'altra banda, els xiquets i les xiquetes espanyoles són qui més hores dediquen als 
deures després d'estar vuit hores a l’escola i, malgrat això, segons l'informe de l'OCDE18, 
Espanya és dels països que treu un pitjor rendiment i amb un elevat nombre de fracàs 
escolar. Les exigències escolars en ocasions deriven en trastorns psicològics i en 
quadres d'ansietat als xiquets i les xiquetes. 
 
No obstant, com aspecte positiu, la relació de tots dos col·lectius ha permès establir un 
canal d'intercanvi d'experiències, afectes i coneixements19. 
 
Un altre col·lectiu que també demana poder autogestionar els seus temps és el de les 
persones amb diversitat funcional. En nombroses ocasions, la gran majoria de les 
persones amb discapacitat encara té que comptar amb la col·laboració de les dones de 
la seua família per a poder portar una vida autònoma i independent. 
 
 
2. Desafiaments plantejats 
 
• Les persones majors, en especial les «àvies cuidadores», demanden tenir el seu propi 
temps lliure i tenir la capacitat de gestionar situacions d’estrès que es produeixen per 
sobrecàrrega de responsabilitat. Així mateix, les persones majors volen poder dedicar 
temps a la promoció d’un envelliment actiu que puga permetre gaudir de moments 
amb familiars però també temps propi amb solitud, que no és el mateix que amb 
soledat. 
 
• Pel que fa als desafiaments que es plantegen en relació amb els xiquets i les xiquetes 
en edat escolar són, d'una banda, tenir horaris adequats a les necessitats de les 
persones que les cuiden i, per una altra, tenir present el seu propi temps per a jugar i 
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fer aquelles coses que els agraden, ja que més deures no és igual a menor fracàs 
escolar.  
 
• No s’ha de descuidar el temps personal, el temps propi, que té que veure amb l’oci, el 
temps lliure i el desenvolupament personal, doncs és fonamental per al benestar i 
desenvolupament de totes les persones, en totes les edats i cicles de la vida. 
 

 

Experiències pràctiques 
 

 
Des de les Organitzacions Sindicals 
 
1. Situació actual 
 
Des dels sindicats CCOO País Valencià20, UGT País Valencià21, Intersindical Valenciana22 i 
CSIF Comunitat Valenciana23, s'ha afirmat que al món laboral hi ha unes pressions 
importants que encaminen les dones cap al mandat de gènere. Actualment, els 
problemes que cal solucionar són nombrosos, com que les dones dediquen 1,57 hores 
més de temps al treball de la llar que els homes; que les dones són les que més pateixen 
d'interinitat en les Administracions Públiques o que la falta de coresponsabilitat 
comporta que les dones presenten ansietat o cansament addicional respecte al patit pel 
sexe oposat. 
 
 
2. Desafiaments plantejats 
 
• En els diàlegs oberts amb els sindicats, es van exposar diferents referències a plans 
d'igualtat, com ara el de RENFE-Operadora de gener de 201424, el d'Unió de Mútues de 
2016-201925 o el del Corte Inglés per al període 2014-202026. Els plans d’igualtat 
suposen un exemple de bones pràctiques, doncs contemplen diferents mesures que 
tenen en compte la perspectiva de gènere i la millora dels usos del temps, com procurar 
que es puga gaudir de les vacances en períodes no lectius per a la cura de fills o filles; 
ampliar el permís de paternitat legalment establert a quatre setmanes o potenciar el 
desenvolupament de la carrera professional de la dona i la promoció interna a llocs de 
responsabilitat així com a aquells departaments, categories o llocs en els quals encara 
està infra-representada. 
 
 

                                                           
20

 Cándida Barroso Chuliá, secretaria de la dona de CCOO País Valencià. 
21

 Sonia Pérez García, coordinadora de l’Àrea Externa de les Comarques del Nord d’UGT País Valencià. 
22

 Mª Victoria Oliver Guasp, coordinadora de l’Àrea de la Dona d’Intersindical Valenciana a Castelló. 
23

 Susana Marco Moratalla, secretària d’Igualtat CSIF Comunitat Valenciana. 
24

 https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1408.pdf  
25

 Pendent de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat. 
26

 https://boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8860.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1408.pdf
https://boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8860.pdf
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Des de les Administracions Públiques 
 
1. Situació actual 
 
Ajuntament de Terrassa. Pla Estratègic per als Usos i la Gestió del Temps a Terrassa. 
 
Manel Galindo Montes, director del programa d’Usos del Temps de l’Ajuntament 
de Terrasa, explica que el Pla27 va comptar amb la participació de diferents institucions 
municipals, des d'associacions veïnals fins a la xarxa empresarial de Terrassa. L'objectiu 
era analitzar la realitat de la ciutadania en relació amb els usos del temps i la gestió 
d'aquests, que van donar lloc a un conjunt d'estratègies per a definir les polítiques de 
l'ús del temps. El Pla té un marcat àmbit teòric i va ser aprovat per al període 2007-
2011. S'articula a través de quatre eixos, deu objectius i 106 mesures, per promoure el 
millor ús del temps que beneficie la qualitat de vida de les i els terrassencs. 
 
Eix 1. Més disponibilitat del temps. Es proposava ordenar la gestió a l'àmbit comercial, 
laboral i administratiu amb nous horaris, per aconseguir un millor ús del temps. 
Eix 2. Espai públic urbà i mobilitat. Es volien redefinir els espais construint-los en funció 
de les necessitats de les persones, els seus ritmes i les seues vivències. En definitiva, 
com ordenar el territori per facilitar la vida de la ciutadania i el seu aprofitament del 
temps. 
Eix 3. Coresponsabilitat en el temps del treball productiu i reproductiu. Es proposava 
definir els temps que puguen permetre coresponsabilitzar els temps de treball i de vida 
de dones i homes. 
Eix 4. Sensibilització, participació i comunicació. L’últim eix es referia a treballar des de 
la negociació, el debat, entre el públic i la ciutadania, tenint en compte cadascun dels 
col·lectius, per fer-los sentir partícips en la reorganització dels usos del temps. 
 
Govern Basc. 
 
Andrés Zearreta Otazua, viceconseller de Funció Pública, Administració Pública i Justícia 
del Govern Basc, assenyala que el Govern Basc ha dissenyat una sèrie de mesures dins 
l’entramat de l’arquitectura de la funció pública per a poder generar capital social, en 
benefici de la inclusió i cohesió social, i que tinga repercussió en un millor ús del temps. 
Cal partir del fet que el capital social fa referència a la sociabilitat d'un conjunt de 
persones i de les oportunitats que sorgeixen en les seues relacions socials. Segons les 
dades del Eustat (Institut Basc d'Estadística), la importància que té el capital social es 
troba entorn al 5.6 (en una escala de 10) tant en l’enquesta realitzada l’any 2007 com el 
2012, sense que s'hagen produït modificacions. 
 
Des de la funció pública s'actua des de la capacitat de legislar (portant al Parlament Basc 
legislació sobre l'ocupació pública), negociació (sobre els grans pilars: ocupació, 
sostenibilitat, desenvolupament humà, integració social i més i millor autogovern) i 

                                                           
27

http://www.terrassa.cat/documents/12006/20400/09+Pla_estrategic_Usos_Temps.pdf/58cbf221-b4fb-
4aab-8994-873119216f0d 

http://www.terrassa.cat/documents/12006/20400/09+Pla_estrategic_Usos_Temps.pdf/58cbf221-b4fb-4aab-8994-873119216f0d
http://www.terrassa.cat/documents/12006/20400/09+Pla_estrategic_Usos_Temps.pdf/58cbf221-b4fb-4aab-8994-873119216f0d
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auto-organització (per exemple, aprovant plans d'igualtat), atenent sempre a la pròpia 
idiosincràsia i realitat. 
 
Així, a través d'aquestes experiències (normes, negociació i auto-organització) 
encaminades a intervenir en les possibilitats de l'ús del temps de les persones dins de la 
funció pública basca, s'ha d'aconseguir generar capital social. 
 

 
2. Desafiaments plantejats 
 
• L’administració pública ha de saber harmonitzar la realitat de l'ordenament 
socioeconòmic amb els serveis a la ciutadania. Actuar de forma transversal perquè tots 
els espais, col·lectius i realitats siguen tinguts en consideració, per a una nova 
distribució dels temps. S’ha de posar especial atenció a potenciar que dones i homes es 
responsabilitzen i puguen compartir els seus diferents «temps», perquè els rols de 
gènere no siguen un condicionant de la vida de dones i homes. 
 
• Entendre la funció pública i les capacitats que d'ella es desprenen com a eina de canvi 
fonamental que puga repercutir en un millor ús del temps i generar capital social. 
 
Des de les Organitzacions Privades 
 
1. Situació actual 
 
CONSUM, Societat Cooperativa Valenciana28. 
 
María Esteve Royo29 explica que la cooperativa Consum desenvolupa la seua activitat 
econòmica en el sector de la distribució comercial, amb una xarxa de 685 supermercats, 
distribuïts en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella la Manxa, Murcia, Andalusia i 
Aragó. La seua plantilla està formada per un 73% de dones. Des de l'any 2007, compta 
amb el certificat que l’acredita com a «Empresa Familiarment Responsable». 
 
Consum disposa del catàleg «Més de 50 mesures per a conciliar» que té com a objectiu 
formalitzar les mesures, de manera que puga repercutir en el coneixement de la 
plantilla, i instrumentalitzar com i quan utilitzar-les. Entre les mesures de conciliació 
figuren: jornada contínua (Projecte InnoVac Plus); proximitat del treball al domicili; 
acumulació del permís de lactància i les vacances després de la baixa maternal o el 
permís de paternitat; jornada flexible a la seu social; cinc setmanes de vacances; permís 
de paternitat de quatre setmanes; permisos de quinze dies per a unions de fet; 
concentració de les vacances en casos excepcionals (destinada especialment a persones 
de l’estranger); formació en horari laboral i avançament del tancament comercial en 
horari per a la Nit de Nadal i Nit de Cap d'Any. 
 
En aquest sentit, Consum, com a empresa de l'economia social, ha invertint en 
conciliació uns 7,3 milions d'euros, cosa que ha permès tenir un clima laboral favorable 

                                                           
28

 https://www.consum.es/va/ 
29

 Tècnica de Comunicació i Atenció Social de Consum S. Coop. Valenciana. 

https://www.consum.es/va/
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destacant entre els factors intangibles la seguretat en l'ocupació, la integració en 
l'empresa i el compromís social. En definitiva, Consum ha creat 984 ocupacions de 
qualitat i estables, augmentat en productivitat i reduint l'absentisme. 
 
SOFTMACHINE, Estafi & Technologies30. 
 
Softmachine és una empresa que desenvolupa productes escalables i altament 
personalitzables orientats a la gestió de persones, horaris i accessos, amb més de 25 
anys d'experiència, que actualment compta amb una plantilla de 35 professionals, i que 
l'any 2015 va obtenir el «Premi Barcelona a l’empresa innovadora en conciliació i 
temps». 
 
La gestió horària ha evolucionat. En els anys 90 del segle passat estava orientada a la 
fiscalització del temps i el control de la presència. Actualment, des de Softmachine ho 
determinen com a «Gestió Horària 2.0», que se centra en la flexibilitat, la conciliació i la 
motivació del personal de manera que, segons Oscar Bermejo Giménez31 «el temps s'ha 
convertit en un valor, és a dir, és una retribució emocional, forma part del salari 
emocional i forma part de la qualitat de vida que l'empresa pot oferir als treballadors». 
 
La gestió horària actualment està caracteritzada en la cultura del presentisme, la baixa 
productivitat, la poca flexibilitat, la desigualtat entre homes i dones i la gestió horària 
que ofereix el model industrial. Les mesures dins de la gestió horària 2.0 de 
Softmachine són la flexibilitat laboral, el teletreball, creació d’un pla personal de 
vacances i la jornada compactada; també tenen la borsa de flexibilitat auto gestionada 
(horaris flexibles, franges flexibles d'entrada i sortida) i la borsa de compensació (dies 
lliures durant l'any, en dates assenyalades o necessitats particulars). 
 
IPROMA32  
 
Iproma és una empresa que es dedica a l'assessorament mediambiental i al laboratori 
d'anàlisi. Està situada en sis comunitats autònomes (Comunitat Valenciana, Andalusia, 
Aragó, Catalunya, Madrid, i Galícia) i té una plantilla de 180 persones, on el 62% són 
dones. Del total de la plantilla el 56% es troba entre la franja de 30-39 anys, és una 
plantilla jove i el 21% té reducció per cures, qüestió que, junt a les dades facilitades, fa 
necessari realitzar una gestió apropiada del temps. 
 
Begoña García Asensi, responsable de qualitat, medi ambient i prevenció d’Iproma, 
afirma que un dels principals reptes que es troben quan es treballa en la gestió del 
temps és el presentisme laboral. Per a això Iproma ha invertit en tecnologia per a 
minimitzar la necessitat tecnològica i flexibilitzar l'hora d'entrada i de sortida. 
 
Entre altres mesures també destacar que la formació es realitza dins de l'horari de 
treball, i per a aquelles persones que no puguen presenciar la formació, aquesta és 

                                                           
30

 http://softmachine.es/ 
31

 Responsable de desenvolupament de negoci de Softmachine. 
32

 http://www.iproma.com/ 

http://softmachine.es/
http://www.iproma.com/
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accessible en una Biblioteca Virtual. La promoció de la conciliació es realitza per mitjà 
de l'accés remot a les oficines, jornades comprimides en dates assenyalades i reunions 
dins de l'horari laboral. També es genera cultura d'empresa oferint al personal laboral 
menjadors equipats i serveis relacionats amb la salut. A més a més, es disposa d'una 
bústia de suggeriment perquè el personal laboral puga expressar les seues necessitats 
que, en la mesura de les possibilitats, són tingudes en compte. 
 
Associació de Convivència Parque Lidón33  
 
L'Associació de Convivència Parque Lidón és una associació de persones majors que té 
com a objectiu l'autogestió de les necessitats pròpies, per no dependre de la seua 
descendència, familiars i oferir, a la vegada, una alternativa a viure en una residència.  
 

Des de l'associació es consideren com a aspectes importants pels quals lluitar el que 
anomenen «les tres S»: Seguretat, Solitud i Salut. La seguretat que s'ofereix entre les 
persones sòcies i les persones que les envolten i també la seguretat que es produeix en 
la quotidianitat i que les dota de respecte i de respectar. La solitud que ve donada amb 
el pas del temps i que aboca la vida a afrontar-la des d'altres perspectives. La salut, 
depenent de la Sanitat, que les hi permet viure millor i també de la societat, que té el 
deure de respectar i ajudar les persones majors. 
 

L'associació persegueix que cada persona sòcia puga viure al seu domicili, amb les seues 
necessitats cobertes, creant una xarxa d'ajuda i diàleg, entre companys i companyes, 
amistats, veïnat de l'associació i familiars, que puga permetre tenir una vida 
independent, sense descuidar les necessitats especials pròpies de les persones majors. 
 

El president de l’associació, Pepe Ribera Facundo, assenyala que l'objectiu final és cobrir 
totes les necessitats i poder passar els últims anys de vida a la casa pròpia, per evitar 
acabar en una residència de persones majors. En aquest sentit, és l'associació la que 
cobreix les despeses amb l'autogestió, fins el moment, amb serveis d'empreses 
privades. 
 
2. Desafiaments plantejats 
 

• Les organitzacions empresarials s’enfronten a: la gestió per objectius, gestió per 
confiança, l'augment de la productivitat i la competència, l’establiment de mesures per 
a la conciliació laboral, familiar i personal, l’aposta per la igualtat de gènere i 
d'oportunitats i la gestió del temps. Tot això recolzant un model de coneixement i de 
retenció i atracció del talent, l’augment del salari emocional i la millora del clima laboral 
i increment de la productivitat. 
 

• Potser uns dels majors reptes és la reducció de l'absentisme i la reducció del 
presentisme, pel que es fa necessari un canvi en la cultura empresarial, des de tres 
dimensions: l'empresarial, la del personal laboral i la de la clientela. 
 

• Un altre dels desafiaments és que l'administració pública acompanye les empreses 
socialment responsables, per facilitar-les el treball. 
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 http://asociacionconvivenciaparquelidon.blogspot.com.es/ 

http://asociacionconvivenciaparquelidon.blogspot.com.es/
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Conclusions i propostes 
Usos del temps amb perspectiva de gènere| 

 

 El benestar present i futur està estretament lligat amb els usos del temps. La 
forma en què aquests interactuen amb les noves exigències laborals i els canvis 
tecnològics afecta directament amb la creació de majors desigualtats i produeix 
diferències significatives en la forma de portar la vida de homes i dones. 
 

 Els usos del temps estan molt sexuats. Es necessita una nova organització social 
de la cura que no penalitze a les dones i que puga permetre un repartiment 
equilibrat de les cures. 
 

 Es necessita un mercat de treball que no s’impose com a eix principal del temps 
de la vida, per tant es fa necessari un sistema econòmic que no siga generador 
de desigualtats, com ho és l'actual, en el que no tenen cabuda les polítiques 
d'igualtat ni la vida digna per a la majoria de la població. En conseqüència, 
necessitem una democràcia de millor qualitat que ens deixe decidir de manera 
efectiva i conjunta sobre aspectes vitals per al nostre benestar. 

 

Propostes: 
 

 Mesures macro a nivell internacional. Establir canvis en el sistema econòmic, per 
acabar amb la hiperglobalització financera (taxa sobre les transaccions 
financeres, acabar amb els paradisos fiscals i govern global, sempre que no 
supose un major dèficit democràtic) i remoure els biaixos de gènere en les 
polítiques macroeconòmiques. 
 

 Mesures a nivell estatal. Acabar amb els biaixos de gènere de la política 
macroeconòmica. Generar estadístiques desagregades per sexe, sense biaixos 
de gènere i específiques. Assegurar la transversalitat de gènere als pressupostos 
i l'acció política. Invertir en serveis públics –socials, educació, sanitat, 
dependència- de qualitat, per a igualar a la ciutadania i canviar la fiscalitat i el 
mercat de treball. 
 

 Al mercat de treball s'han d'establir propostes encaminades a acabar amb les 
polítiques deflacionistes que fan que el creixement i l'ocupació augmenten per 
sota del seu potencial. S’ha d’acabar amb les reformes laborals recents i els seus 
efectes i aconseguir una distribució primària més equilibrada que millore els 
salaris. A més a més, cal avançar cap a un mercat de treball menys 
discriminatori, per mitjà de la inspecció de treball i aspirar a un mercat de treball 
més meritocràtic, per mitjà de la legislació i la negociació col·lectiva. 
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 Promoció de la coresponsabilitat a través dels serveis públics de qualitat i un 
mercat de treball que puga permetre la conciliació real també per als homes. I 
també d'una fiscalitat individual i el foment d'una cura coresponsable a través 
d'incentius, i aplicant mesures específiques, com per exemple, els permisos 
iguals i intransferibles remunerats al 100%, i l'educació per a la igualtat i la 
coresponsabilitat des de la infància i al llarg de la vida (també amb la regulació 
de la publicitat i el sector audiovisual). 
 

 Mesures a nivell autonòmic. Realitzar pressupostos sensibles al gènere i aplicant 
la transversalitat, anant més enllà del desenvolupament de lleis d'igualtat 
autonòmiques. Establir una fiscalitat favorable a la igualtat de gènere en el tram 
autonòmic. Elaborar estadístiques, estudis i observatoris que faciliten un bon 
disseny i avaluació de les polítiques públiques. Les Comunitats Autònomes tenen 
transferides les competències de l'educació, sanitat, serveis socials, 
dependència… que són essencials per garantir uns usos del temps més 
igualitaris. L’administració ha d’actuar com a model exemplaritzant i contractar 
amb clàusules socials per a la igualtat. 
 

 Mesures a nivell municipal. Establir serveis de proximitat que igualen i que 
promoguen la conciliació i les persones coresponsables. Igual que la resta 
d'administracions cal que actuen com a exemple i s’han de construir municipis 
per a la ciutadania que tinguen en compte les cures (des de l’urbanisme, la 
vivenda, el transport ...) tot oferint un oci alternatiu, especialment important per 
a la infància, els joves i la gent major. 
 

 

Usos del temps i economia| 

 

 Espanya és un dels països amb major dèficit públic de la zona euro, el segon amb 
major desocupació i un dels països de l'OCDE on més ha augmentat la 
desigualtat durant la crisi. Som la quarta economia europea, la desena en 
productivitat i la dissetena en innovació i tecnologia. 
 

 Les dones són «la meitat de la població econòmica del món, però realitzen dos 
terços de les hores de treball, conreen la meitat dels aliments, però reben una 
desena part dels salaris. Posseeixen solament un 1% de la propietat del món. La 
invisibilitat de les dones en els Comptes Nacionals menyscaba el seu paper en 
l'economia, en la societat i la seua autoestima, i fa que el personal polític passe 
per alt l'impacte de les decisions sobre la vida de les dones i dificulta que les 
dones puguen aconseguir la igualtat en la nostra societat»34. 
 

                                                           
34

 Anàlisi de l'ONU sobre les dones, citat per Mary Collins, ministra responsable de la condició de la dona 
a Canadà en la Conferència Internacional sobre el mesurament i valoració del treball no remunerat a 
Ottawa en 1993 (Fleming i Spellerberg, 1999). 
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 L'esforç femení per incorporar-se al món de l'ocupació, en general, no ha anat 
en paral·lel amb un esforç masculí per incorporar-se i coresponsabilitzar-se 
compartint el món domèstic, familiar i de les cures. Per això, han estat les dones 
treballadores, professionals i empresàries, les que han hagut de duplicar els seus 
esforços per rendir com a homes en el lloc de treball i sostenir, com a dones 
convencionals, la vida domèstica i familiar. 
 

 La lentitud amb la qual els homes que tenen com a parella a una dona 
treballadora s'incorporen a l'atenció domèstica i de persones dependents, 
exigeix mesures públiques per afavorir la coresponsabilitat i reduir l’escletxa de 
cures masculina.35 Una de les mesures és la racionalització horària. Només si els 
horaris laborals fan compatible la vida personal amb l'ocupació, els homes no 
veuran perjudicada la seua carrera laboral per ocupar-se de la seua pròpia cura i 
de la cura de les persones dependents. I així començaran a dur a terme, almenys 
en condicions objectives, la part que els correspongue de la cura domèstica i 
familiar. Estaran, aleshores, en condicions de superar el seu dèficit de cures, 
estrenyent així la imperant escletxa de cures.  
 

 No tenir en compte la distribució desigual de les responsabilitats de cura entre 
homes i dones, així com l’assignada a la família i a l'Estat pot tenir un cost 
d'oportunitat per aconseguir la igualtat de gènere. 
 

 Amb polítiques públiques per a racionalitzar els horaris i calendaris laborals, i 
posant el benestar de les persones al centre de les mateixes, l'equilibri entre 
dones i homes, amb tota probabilitat, avançarà qualitativa i quantitativament. 
 

 Les dades d'ús del temps compten amb un gran potencial per a la formulació de 
polítiques específiques en una àmplia gamma d'àrees. Les escletxes de gènere 
en com les dones i els homes, les xiquetes i els xiquets passen el seu temps són 
crucials per dissenyar polítiques per a millorar la participació de les dones al 
mercat de treball o l'assoliment educatiu de les xiquetes i, al mateix temps, 
definir la infraestructura pública i altres polítiques socials i familiars. Les dades 
sobre l'ús del temps poden ajudar a reduir la desigualtat de gènere dins de la llar 
i, més àmpliament, dins de la comunitat. Aquest potencial requereix dades 
comparables al llarg del temps, regularment recollides i d'alta qualitat. Les 
inversions en la realització d'enquestes periòdiques sobre l'ús del temps poden 
aportar idees vitals sobre l'impacte de les polítiques socials i d'una altra índole 
en la divisió de temps i treball entre homes i dones.  
 

 La ciutadania requereix de temps lliure de qualitat per a ser capaç de passar més 
temps amb la família, gaudir de les activitats que són d'interès per a ella, 
participar activament en la vida de la comunitat i pública del país i, fins i tot, per 

                                                           
35

 Una evidència d'ells és l'ampliació del permís de paternitat. L'ampliació d'aquest permís a 15 dies 
pagats ha suposat que en 2008 i 2009 gairebé el 80% dels pares, empleats per compte d’altres persones, 
hagen gaudit d'aquest permís, la qual cosa els ha permès coresponsabilitzar-se en la cura del seu fill o filla 
nounat. 
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dormir i descansar més. Aquest últim problema cada vegada guanya més pes a 
l'hora de planificar la necessitat d’una reforma en els usos del temps: «els 
horaris són un assumpte de salut pública» (Mohedano, 2016). 
 

 Necessitem un canvi per millorar com a societat i prendre com a referència el 
nivell de qualitat de vida existent a altres països europeus. Caldria reemplaçar el 
model de calendari agrícola i industrial, a un esquema adaptat a les persones i 
les seues necessitats, en el context de la societat del coneixement. 

 

Propostes 

 

 Que les Administracions, començant pel Govern d'Espanya, complisquen el Pla 
Concilia36—2005—i la Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaria 
d'Estat d'Administracions Públiques37 que assenyala que la jornada laboral ha de 
finalitzar a les 18:00 hores. Que aquesta mesura siga extensible, en la mesura de 
les possibilitats (segons activitat), a una altra tipologia d'empreses.  
 

 Revisar el prime time televisiu. Que les televisions públiques i privades finalitzen 
els seus programes de màxima audiència a les 23:00 hores, de la mateixa 
manera que els espectacles, tret d’excepcions puntuals. Per a això, cal establir 
un pacte nacional de les cadenes públiques i privades que tinga en compte 
l'interès general de la ciutadania.  
 

 Rebaixar l'Impost de Societats i l'IRPF a les empreses que afavorisquen, 
mitjançant mesures concretes, una conciliació real i efectiva entre les seues 
persones treballadores (flexibilitat horària, teletreball parcial, etc.). Creació i 
vinculació al segell «Horaris Racionals», que contindria els paràmetres per 
qualificar a una empresa com a empresa amb horaris racionals.  
 

 Increment progressiu del permís de paternitat (2-3 dies cada any durant cada 
legislatura). 
 

 Establiment de banc d'hores, d'ús justificat i excepcional per a la persona 
treballadora, recuperables segons necessitats d'empresa i disponibilitat de les 
persones treballadores. 
 

 Establiment de mesures per afavorir la conciliació de famílies amb infants tipus 
«Bono Cangur», que alguns ajuntaments ja han posat en funcionament, i 
establiment de mesures que faciliten l’entrada flexible al lloc de treball i en 
guarderies i col·legis (rebaixa de cost actual, horaris flexibles…). 
 

                                                           
36

 https://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41081-41084.pdf  
37

 https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15703.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41081-41084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15703.pdf
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 Introducció de la flexibilització horària i teletreball (també a temps parcial) en els 
acords d'agents socials com un element real i efectiu per a millorar la 
productivitat (empresa) i la conciliació (persones treballadores), tutelant el 
Govern un pacte en aquest sentit. Ajustament del temps efectiu de la prestació 
laboral a canvi de sortida flexible i anticipada del lloc de treball (és a dir, no 
parada per menjar de dues hores, per exemple, sinó una hora, i sortida del lloc 
de treball una hora abans). 
 

 Fer incidència en les persones joves. Campanya de sensibilització entre les 
persones joves sobre la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, així com 
el millor aprofitament del temps en la seua vida personal i laboral. La conciliació 
és un dret fonamental també de les xiquetes i els xiquets encara que no voten.  
 

 Atendre la situació de persones amb familiars dependents al seu càrrec. Que la 
llei siga més àgil i que s'aplique de forma real a les múltiples situacions que es 
donen i que tingue un finançament real per a les persones que es troben en 
aquestes situacions.  
 

 Establiment del fus horari corresponent a Espanya, conforme al nostre 
posicionament geogràfic natural, com a element per a d'harmonitzar les 
mesures de fons afavoridores de la conciliació i optimització de l'ús del temps. 
En conseqüència, derogació de l'Ordre de 7 de març de 1940, que va avançar de 
manera excepcional una hora al nostre país. 
 

 Recopilar dades des d’una perspectiva de gènere «sense dades, no hi ha 
problema, sense problema, no es prenen mesures» (Díaz, 2016). 
 

 Afavorir la coresponsabilitat a través de permisos parentals iguals i 
intransferibles, incentivar la llicència parental, visibilitzar models d'homes 
públics que prenen llicències i promoure escoles per a parelles que esperen 
criatures.  
 

 Crear infraestructures i serveis públics adequats i promoure mesures que 
alliberen horaris a les mares que cuiden i millor tracte fiscal a mares que cuiden 
en funció dels ingressos.  
 

 Promoure canvis en els horaris comercials. 
 

 Incloure la producció domèstica de béns i serveis per a llar en el sistema de 
comptes nacionals. D’aquesta manera es podria apreciar millor la contribució 
econòmica i social de les dones.  
 

 Investigar sobre la persistència de les escletxes de gènere. Les dades sobre l'ús 
del temps ajuden a explicar les escletxes en l’ocupació (salarials, d'estatus, de 
resultats, de cures, etc.). 
 

 Augmentar l'eficàcia de les polítiques sobre l’empoderament de les dones. 
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Usos del temps i coresponsabilitat| 

 

 Han de seguir criticant-se les errades i les desigualtats existents en matèria de 
drets de conciliació, però, almenys en l'ordenament espanyol, estem en 
condicions de progressar en el seu exercici coresponsable. La Constitució 
Espanyola i el nostre Estatut d'Autonomia permeten un exercici coresponsable 
dels drets de conciliació38. 
 

 El mercat laboral discrimina les dones per ser mares o pel simple fet que puguen 
ser-ho. Les empreses veuen les dones com menys disponibles per a l'ocupació 
en considerar que és una responsabilitat seua fer-se càrrec de les seues filles i 
fills quan neixen. En aquest sentit, els ocupadors creuen que les dones són 
menys productives en mitjana que els homes, és el que es denomina 
discriminació estadística. Mentre no hi haja coresponsabilitat en les cures, la 
igualtat no serà possible. I perquè això siga una realitat és precís que els pares 
disposen del mateix temps de permís que les mares per a cuidar de les seues 
criatures al moment del naixement. 
 

 Una de les conseqüències que té per a la dona el no repartiment equitatiu de les 
tasques de cura, és veure’s obligada a triar entre família i ocupació, per aquest 
motiu la immensa majoria de contractes a temps parcial són de dones. 
 

 És imprescindible la coresponsabilitat, ja que implica compartir les tasques 
domèstiques i de cura, suposa avançar en el concepte de conciliació i 
l’eliminació dels rols de gènere. 
 

 Mentre els permisos per a la criança no siguen iguals i intransferibles per a 
homes i per a dones es reforcen i legitimen els rols de gènere. «A Espanya el 

                                                           
38

 En el plànol constitucional, a més de l'art. 14 CE, ha de tenir-se en compte que els poders públics han 
d'assegurar la protecció integral dels infants i les mares (art. 39.2 CE), tenint especialment en 
consideració el deure dels pares de prestar assistència de tot ordre a les filles i fills nascuts dins o fora del 
matrimoni durant la seua minoria d'edat (art. 39.3 CE). En el plànol estatutari l'impuls principal ve per les 
diferents referències a la protecció de la família, on pot interpretar-se que, tenint en compte la igualtat 
en drets i deures dels cònjuges, l'atenció correspon a la parella per igual. En particular, l'art. 31 i 32 de la 
Llei 4/2012, de 15 d’octubre, per la que s’aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, 
protegeix l'exercici d'una maternitat i paternitat responsables en interès de les filles i fills, de manera que 
els manaments estatutaris hauran d'interpretar-se en aquest sentit. També, l'exercici coresponsable dels 
drets de conciliació contribueix de manera indirecta a la igualtat de les dones al mercat de treball 
conforme amb les directives en matèria d'igualtat de tracte entre homes i dones [arts. 14 i 35 CE, 
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa a l'aplicació del principi 
d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació i ocupació 
(refosa)]. Per últim, les especials relacions entre la mare i l’infant en el període que segueix al part poden 
ser perfectament traslladables a l'altre progenitor, amb qui també s'estableixen unes relacions 
d'afectivitat i cura singulars. Referent a això, ha d'assenyalar-se de nou el deure cuidat que també té 
l'altre progenitor respecte al nounat, en cap cas de manera subsidiària a la mare, d'acord amb l'art. 68 del 
Codi Civil. 
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80% dels pares es prenen el permís de 2 setmanes i el 94,5% de les excedències 
per cura de descendència les prenen les mares» (Briñón, 2016). 
 

 «Amb la coresponsabilitat es beneficien tant els homes com les dones, tant en el 
camp del creixement personal com en el social, a més de guanyar en coherència 
i en la qualitat de les relacions de parella, ja que es disposa de més temps per 
compartir junts. Així mateix es guanyaria en salut, doncs els homes que tenen 
una relació estreta amb les seues filles i fills viuen més, pateixen menys 
problemes físics i mentals i diuen sentir-se més feliços, podent participar d’una 
de les tasques més importants i fascinants que se'ns presenten als éssers 
humans: la criança de les nostres criatures» (Navalón, 2016). 
 

 «Els homes que s'endinsen en el camí de la paternitat responsable i assumeixen 
el rol de cuidadors contribueixen a un valuós canvi social, doncs obliga a 
abandonar àmbits i espais públics, facilitant l'empoderament de les dones i 
trencant amb l’ordre patriarcal establert, que assigna a la funció parental la 
capacitat de mantenir als membres de la família en relacions de subordinació. 
En definitiva, permet aprendre els homes a ser més pacífics, doncs qui s'acosta a 
les cures s'allunya de la violència, peça fonamental de la masculinitat 
tradicional» (Navalón, 2016). 

 

 

Propostes  

 

 Que la nova Llei de la Funció Pública Valenciana regule un permís de paternitat 
de 16 setmanes en 2021, de les quals les sis primeres siguen de caràcter 
obligatori. 
 

 Que els permisos per naixement i adopció siguen iguals, intransferibles i pagats 
al 100%, amb la seua corresponent prestació de la Seguretat Social, per atendre 
les responsabilitats derivades del naixement, adopció o acolliment de menors. 
 

 La PPiiNA proposa un calendari d'aplicació progressiu per a facilitar l'adaptació 
dels agents implicats. El permís actual de les mares no es deuria modificar. 
 

 La mateixa denominació de permisos de maternitat/paternitat actual és 
obsoleta, al no contemplar els diferents models familiars. Si les progenitores són 
dues dones una d'elles ha de prendre's el permís de paternitat, igual succeeix en 
el cas de dos progenitors homes. És necessari, doncs, una actualització de les 
denominacions per convertir el dret de cada part progenitora en un dret 
personal i intransferible sense biaixos de gènere. Per tant, caldria denominar-lo 
permís per a la criança. 
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 Elevar les polítiques feministes a la categoria de marc ideològic de referència, 
per així impregnar de perspectiva de gènere des de l'economia al benestar 
social, des de l'urbanisme al medi ambient. El primer pas seria trencar el mur 
que separa els àmbits públics, remunerats i reconeguts, dels àmbits domèstics, 
invisibilitats i no reconeguts. No es pot incidir en el mercat de treball si no 
s'incideix en el repartiment del treball fora del mercat. No hi haurà conciliació si 
no es canvia la participació igualitària en aquest últim. 
 

 Dotar de serveis públics de cura ben finançats, destacant els d’educació infantil i 
persones en situació de dependència. Aquesta és la base sobre la qual 
s'assenten tota la resta d’accions per a promoure la coresponsabilitat. 
 

 Promoure campanyes institucionals per fomentar la coeducació i la implicació 
dels homes en les tasques domèstiques i de cura. Per això, la RTVV constituiria 
un pilar fonamental per desenvolupar polítiques divulgatives en aquest sentit. 
 

 Posar en pràctica programes d'Igualtat per a homes ja existents en altres 
comunitats, com Gizonduz39 al País Basc. 
 

 Incloure en les diferents etapes del sistema educatiu una assignatura destinada 
a introduir el valor de la igualtat entre homes i dones. 
 

 Dins d'un marc de flexibilitat horària en el treball, prioritzar (a través de menor 
càrrega impositiva o amb ajudes directes) les persones i empreses que opten 
per jornades parcials o excedència per a la cura de familiars, buscant un incentiu 
extra per als homes que opten per aquesta modalitat, sense penalització en la 
cotització. 
 

 La flexibilitat horària hauria de ser adoptada per l'administració pública 
valenciana en tot els seus àmbits com a fórmula de garantia de la veritable 
conciliació laboral, personal i familiar.40 

 

 

 

 

                                                           
39

 http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html  
40

 Com a exemples: a. Flexi-horari. Dins d'un marc de temps acordat, el personal té flexibilitat per iniciar i 
acabar la seua jornada laboral. 
b. Horari Comprimit. Treballar les hores acordades en menys dies. 
c. Acord 48/52. Oferir 2 mesos de vacances, que coincidisquen amb les escolars. El salari de 48 setmanes 
es reparteix en les 52 de l'any. 
d. Permisos Parentals Iguals per Naixement i Adopció.  
e. Bonificacions i condicions avantatjoses en contractes públics a organitzacions que demostren la seua 
política d'equilibri entre treball i vida i igualtat de gènere. 

http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html
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Usos del temps i proximitat| 

 

 Actualment, al nostre país ens trobem davant horaris descoordinats que fan 
necessari obrir un diàleg seriós sobre els usos del temps per regular les relacions 
democràtiques entre persones, i per això seria fonamental aprovar una «Llei del 
temps», que ordene els usos del temps per a la inclusió i la cohesió social. 
 

 En relació al repartiment de les tasques domèstiques, especialment la cura a les 
criatures, el fet que els homes comencen a fer-se’n més càrrec d'elles no 
significa que es faça una descàrrega de treball a les dones, sinó que es dedica 
més temps a la criança, doncs se suma a la dedicació que ja feia la dona, una 
altra addicional per part de l'altre sexe. Aquest fenomen no ocorre en les 
tasques domèstiques, on en cas que un integrant les realitze, l'altre ja no 
inverteix més temps a seguir fent-les. 
 

 En quant al règim de cotització de les persones autònomes, cal revisar-lo, doncs 
la diferència entre el treball autònom i l'assalariat és que l'autònom no es pot 
cotitzar de forma parcial, cal cotitzar la quota íntegra, fet que dificulta la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral d’aquestes persones. 
 

Propostes  
 

 Necessitat d'obrir un diàleg seriós sobre els usos del temps per regular les 
relacions democràtiques entre persones, Per a això seria necessari impulsar una 
«Llei del temps» que ordene els usos del temps per a la inclusió i la cohesió 
social. Ha d’haver un gran pacte d'estat que s'aprove a nivell estatal i es reforce 
també a nivell autonòmic i local. 
 

 Avançar l'hora de sortida del treball, una qüestió molt rellevant que implicaria 
l’augment de les hores de dedicació a la cura de les criatures per part de les 
seues famílies progenitores.  
 

 Tot i que a Espanya comença a haver un auge en l'autoocupació femenina, 
encara hi han moltes dones que no estan en la població activa. Des de 
l'administració pública es deuria fer un treball per millorar la xifra de dones que 
puguen estar en actiu i aflorar l’economia submergida en la que encara estan 
moltes dones. Com una estratègia autonòmica per a la incorporació de les dones 
a la població activa es proposa el desenvolupament de plans formatius amb 
assignació de personal orientador. 
 

 Millorar i reconèixer la distribució del temps de treball creant un «segell distintiu 
de responsabilitat social» per a avalar i reconèixer que una empresa o persona 
autònoma contempla la flexibilització d'horaris. 
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 Subvencions directes per a contractar a persones en situació de maternitat o 
paternitat. 
 

 Subvencions directes per a les quotes RETA41 en situació de maternitat o 
paternitat. 
 

 Incrementar les subvencions per a les persones emprenedores. 
 

 Apostar per un diàleg social i pels convenis col·lectius per a millorar la 
coresponsabilitat i els usos del temps. 
 

 

Usos del temps i territori| 

 

 Cal visibilitzar el treball de les dones, especialment el desenvolupat al món rural, 
on aquestes dediquen infinitat d'hores al treball de la casa i a la criança, entre 
molts altres aspectes, mentre la resta de la població no es troba conscienciada 
de tot l'esforç invertit per elles. 
 

 La millora de les infraestructures i dels serveis públics, especialment els 
destinats a les cures, a les zones rurals comportaria que els usos del temps 
milloraren, igualant així les oportunitats entre el món rural i urbà. 

 

Propostes  
 

 Millorar les infraestructures i els serveis públics per així aconseguir que els usos 
del temps al medi rural es regeneren. 
 

 Capacitar la població del medi rural en temes clau com ara les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, especialment les dones, donat l’escletxa digital de 
gènere existent, per així igualar les oportunitats entre el mon rural i l'urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Quota que paguen les persones autònomes. 
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Solidaritat intergeneracional i usos del temps propi| 

 

 És fonamental revalorar el temps propi, el temps disponible que cada persona es 
dedica a sí mateixa: a l'oci, a la formació o a compartir amb les amistats. És 
essencial posar en valor a les persones que ens envolten, ens cuiden i dediquen 
temps a altres persones i saber detectar quan aquests usos del temps estan 
condicionats per rols socials que poden minvar la qualitat de vida i el benestar. 
 

 La ciutadania la composa una variada col·lectivitat de persones. Quan ens 
referim als usos del temps, sempre pensem en aquelles persones que han de 
compatibilitzar la seua vida laboral i familiar, oblidant-nos dels xiquets i xiquetes 
i de les persones majors. Actualment, el col·lectiu de les persones majors s'ha 
convertit en fonamental per a què les famílies puguen compaginar les seues 
carreres professionals amb la vida familiar, convertint-se en un suport essencial, 
en termes de cura de menors. També moltes dones, ho són per a les persones 
amb diversitat funcional. Per això, no només és necessari el reconeixement 
d'aquestes persones, sinó que és fonamental buscar alternatives compatibles i 
més justes amb les vides de tots i totes, també les de les persones majors. 

 

Propostes  
 

 Establir solucions alternatives a les «àvies cuidadores» per a la cura de menors 
en edat escolar. 
 

 Fomentar l’autonomia per a les persones amb diversitat funcional a través de la 
promoció de l'assistència personal que, avui dia, segueix sent l'opció més 
desconeguda i menys desenvolupada de les incloses en Llei de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Una 
mesura per a promocionar-la seria igualar les quanties destinades a assistència 
personal amb les de les subvencions que reben les residències per cada persona 
usuària. Solament d'aquesta manera s'aconseguiria que les persones amb 
diversitat funcional pogueren dur a terme el seu pla de vida autònoma i 
independent, gestionant els seus temps de la millor manera. 

 

Experiències pràctiques| 

 

 Les dones continuen sent les que més pateixen la interinitat en les 
administracions públiques i la falta de coresponsabilitat fa que aquestes 
acumulen més ansietat o cansament addicional respecte al patit pel sexe 
oposat. És necessari millorar aquestes situacions. 
 

 S’observa una manca de formació en perspectiva de gènere i en la promoció de 
la coresponsabilitat. Cal apostar per projectes formatius per a què les persones 
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treballadores estiguen conscienciades sobre la importància de treballar per a 
promoure la igualtat de gènere i els usos del temps igualitaris. Cal impulsar el 
foment de la coresponsabilitat des de l'administració autonòmica i 
l’empresariat, assumint la igualtat en els permisos per raó de naixement d'una 
criatura. 
 

 Els plans d’igualtat contribueixen a promoure la cultura d’igualtat en les 
empreses i administracions públiques. Cal seguir apostant per l’elaboració de 
plans d'igualtat i desenvolupar diferents protocols: realitzar plans d'ocupació 
específics per tenir en compte escletxes de desigualtat entre els sexes, 
especialment en sectors on les dones estan menys representades. Així mateix, 
s'han d'engegar protocols contra la violència de gènere i per a fomentar la 
igualtat en l'àmbit laboral. 
 

 El fet que la cultura empresarial estiga estretament relacionada amb la 
presencialitat laboral es converteix, en ocasions, en un impediment en la 
implantació de les polítiques sobre el nous usos del temps. En aquest sentit, és 
fonamental canviar el concepte del valor del treball vinculat a la presencialitat, 
al del treball vinculat a objectius i necessitats empresarials i de les persones 
treballadores. 
 

 L’administració pública és la guia i el camí per treure endavant les polítiques, 
mesures i estratègies sobre els nous usos del temps. L’administració pública ha 
de ser exemplaritzant d'un bon ús del temps, que pren com a referència la 
ciutadania. 

 

Propostes per a promoure nous usos del temps des dels Sindicats 
 

 Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva. 
 

 Impulsar la promoció amb perspectiva de gènere. 
 

 Acordar plans específics per tenir en compte les escletxes de desigualtat entre 
homes i dones, especialment en sectors on les dones estan menys 
representades: plans d'ocupació i plans d'igualtat. 
 

 Promoure protocols d'actuació contra la violència de gènere. 
 

 Reforçar la negociació col·lectiva pel que fa als usos del temps. 
 

 Desenvolupar una Llei de Racionalització dels Horaris on la vida de les persones 
siga l'eix principal. 
 

 Fomentar la coresponsabilitat des de l'administració autonòmica i l’empresariat, 
assumint la igualtat en els permisos parentals (fins que la llei estatal ho regule). 
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 Millorar i adequar els serveis públics d'atenció a les necessitats de les persones. 
 

 Posar en marxa escoles infantils de 0 a 3 anys públiques i gratuïtes i menjadors 
escolars gratuïts per a famílies amb rendes baixes. 
 

 Establir centres de dia públics i gratuïts destinats a l’atenció a persones majors i 
dependents. També residències públiques i gratuïtes per a majors i persones 
dependents. 
 

 Generalitzar una contractació amb clàusules socials. 
 

 Incentivar a empreses igualitàries i sense escletxes de gènere. 
 

 Impulsar una Llei de Transparència Salarial, penalitzant a empreses que no la 
complisquen. 
 

 Impulsar una indústria cultural amb perspectiva de gènere. 
 

 Desenvolupar polítiques públiques que promoguen un desenvolupament 
sostenible, respectuós amb el planeta i amb perspectiva de gènere. 
 

 Promoure la flexibilitat de la jornada laboral en l'empresa. 
 

 Millorar les condicions de treball, ja que això també farà que, en arribar a la llar, 
es puga gaudir més de la vida personal. 
 

 Permisos de maternitat i paternitat iguals i remunerats al 100%. 
 

 Crear plantilles estables en el sector de l'ensenyament. 
 

 Promoure borses d'hores a disposició de la persona treballadora i establir el 
màxim d'hores que inclourien. Així, si hi ha màxims de necessitat a l'empresa o la 
persona treballadora ho necessita, poder fer ús d'aquesta borsa. 
 

 Coordinar els horaris laborals i els escolars. Una de les propostes seria la jornada 
contínua a les escoles. 
 

 Establir 18 hores lectives per al personal funcionari docent. Implementació de 
les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació perquè el personal puga fer 
part de la seua jornada de forma no-presencial. 
 

 Ampliar el permís de paternitat a quatre setmanes. 
 

 Formar a les persones treballadores en matèria de coresponsabilitat i en temes 
d'igualtat entre dones i homes i conciliació. 
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Propostes per a promoure nous usos del temps des de les Administracions Públiques 
 

 L'administració local, com a administració de major proximitat amb la realitat 
veïnal, ha de ser un dels canals fonamentals en la transmissió dels bons usos del 
temps i de la seua gestió. 
 

 La funció pública ha de legislar en l'àmbit de l’ocupació pública, atenent les 
necessitats que dels seus treballadors i treballadores se’n desprenen 
(conciliació, flexibilitat, atenció eficient a la ciutadania, teletreball...) i servir de 
model exemplaritzant per a la resta de la societat. 
 

Propostes per a promoure nous usos del temps des de les Organitzacions Privades 
 

 Estudiar cada lloc de treball per a dissenyar la flexibilitat adequada en cada cas, 
a cada moment de l'any i per a cada persona. 
 

 Aplicar una comunicació transparent i clara, per a poder informar dels objectius 
que es busquen i establir indicadors adequats. Ha de ser una mesura que s’ha de 
percebre de forma clara, senzilla i justa. 
 

 Promoure el treball per objectius i per projectes, per evitar el presentisme 
laboral.  
 

 Impulsar formes d'organització més horitzontals i menys jeràrquiques. 
 

 Apartar comportaments masclistes i combatre i desafiar els estereotips de 
gènere si realment es volen aprofitar els millors talents.  
 

 Impulsar horaris i treballs compatibles amb la vida de les persones i les seues 
famílies, tant per a homes com per a dones. 
 

 Bonificar positivament des de l'administració pública a aquelles empreses 
compromeses amb el benestar del personal laboral i que posen al centre les 
persones que conformen l'empresa. 
 

 Que l'administració pública destine ajudes i suport a les organitzacions de 
persones majors que autogestionen les seues pròpies necessitats. 

 

Tal i com afirma la professora Lina Gálvez «Una gran part dels desafiaments que afecten 
el nostre benestar present i futur–sense comptar els efectes del canvi climàtic–, tenen a 
veure amb els nostres usos del temps i la forma en la qual aquests interactuen amb els 
canvis tecnològics, les noves exigències laborals i de cures, i les creixents desigualtats i 
balcanització en les nostres vides i les nostres capacitats, per això es imprescindible que 
es done solució a aquest problema estructural vinculat amb l'ordenació patriarcal de les 
nostres societats. Les microtransformacions acumulades fan macrocanvis». 
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