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El temps i el treball:  
una relació “complicada” a les societats del 

benestar (material) 
 

 El temps no és només 
la jornada laboral 
 

 El treball no és només 
l’activitat laboral 
◦ El treball domèstic i de 

cura 
◦ El treball cívic-

comunitari  
    
 
 
 

 
 
 El temps de vida és 

l’únic horitzó  
◦ l‘escurçament del cicle 

laboral i l’allargament del 
cicle de vida 
 

◦ una necessitat pel 
benestar quotidià 
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El temps "atrapa" les dones a 
les societats del benestar 

(material) 
La desigual distribució de la 

càrrega total de treball 
◦ L’augment de la doble 

presència durant tot el cicle de 
vida 
 les dones de la generació 

“sandwich”  
◦ L’ augment de la “dependència” 

 la manca de serveis SAD 
als països del sud de la UE 
 La manca de serveis de cura 

de llarga durada 
 La tradició familista 

 
 

 

Las dificultats per afrontar 
el temps i el treball a la 
vida quotidiana 
◦ la trampa del “temps parcial” 

femení 
◦ la “voluntarietat” dels permisos de 

maternitat 
◦ les resistències al permís de 

paternitat (obligat per llei-PPIINA) 
 www.igualeseintransferibles.

org  
◦ l’ “obligatorietat moral” de la cura i 

les “noves” necessitats  derivades 
de l’envelliment… 
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El temps com a dimensió clau per repensar   
els drets I deures de ciutadania 

 La revisió del concepte de temps 
◦ ús social del temps/ temps = horari? 
 

 La mesura del temps 
◦ predomini dimensió quantitativa  
 la importància de les EET 
 la impossibiltat de mesurar: sincronia/rigidesa/flexibilitat 

◦ oblit dimensió qualitativa       
                                el menysteniment de la percepció 
subjectiva 

 
 nous escenaris: 
◦ la ciutat: espai de proximitat (serveis a la ciutadania) 
◦ la vida quotidiana: espai de la reproducció 



Alguns estudis sobre el temps de 
treball i la conciliació… 

 
 L’èxit del procés  
   d’ aculturació de la 

industrialització: 
 

◦ el temps lineal i quantificat com 
imaginari col·lectiu majoritari 
 

◦ el rebuig de la reducció 
sincrònica i quotidiana de la 
jornada laboral diària 
 

 La jornada laboral és el 
temps primordial 
◦ projecte de 

vida/empreses/ciutats 
◦ temps de treball/temps d’oci 

  
   

 

 
 

 

  

 

 

 El menyspreu i l’oblit del temps 
per a la cura 
◦ cuidar criatures 
◦ persones grans/malalties 

cròniques/discapacitades 
 
 

 La conciliació és cosa de 
dones 
◦ els homes no hi volen pensar i les 

dones no volen cedir 
 
 

 L’oblit de la importància del 
benestar quotidià 
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Un estudi del QUIT-UAB 
El balanç de les actuacions de les RTT a 

la UE  (CESB, 2006) 
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 Les actuacions emblemàtiques 
◦ les 35 hores a França 
◦ les "6+6"  a Finlàndia 
◦ el "Work & Life Balance“ al Regne Unit 
◦ l’atzar i la "flexibilitat“ a Alemanya  
 

 Les actuacions "conciliadores" 
 

 Altres actuacions... 
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Resultats de l’estudi sobre les RTT 
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 RTT no toquen la  jerarquia 

laboral 
 

 RTT ensopeguen amb la 
falta de sensibilitat social 
 

 RTT polaritzen la població 
ocupada 
 

 

 
 RTT no tenen influència 

clara sobre la productivitat 
 

 RTT perjudiquen més els 
col·lectius subordinats 
 

 RTT i la pèrdua de 
"comfiabilitat“ en l’horari 
laboral quotidià 
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Persones ocupades a temps parcial  
(15–64 anys), 2014 (¹) (% del total de població ocupada) 
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Per pensar en polítiques de 
temps… 

(www.noushoritzons.org, 2003); (NUST 2006)(CESB, 2006)  
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 Polítiques de Temps 
 

 Començar pel temps que més 
importa 
 Regular jornada laboral 
 Impulsar polítiques de temps 

no productivistes 
 centrar  els esforços en la 

regulació de la jornada laboral 
diària 

 
 
 

 Pensar en nous escenaris 
 La ciutat 
 la proximitat de drets i deures de 

ciutadania 
 La vida quotidiana 
 la reproducció i la cura de la vida  

 
 

 
 Redistribuir riquesa i 

benestar és: 
 

◦ una qüestió de temps i de 
treball 
 

◦ de canvi de pautes, hàbits i 
valors vigents... 
 

◦ de canvi de model 
productiu... 
 

◦ de regulació del capital 
financer...i... 
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Consideracions generals a tenir 
en compte... 
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 recordar que mai ha existit un únic horari laboral per 
a tota la població ocupada 
 

 evitar cultura laboral "presentista" 
 

 utilitzar TIC sempre que sigui possible tot evitant-ne 
el mal ús 
 

 tenir present la variabilitat del cicle de vida  
 

 comptar amb l’aprovació de la NC 
◦ evitar individualització… 
 

 millorar polítiques de conciliació... 
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L’exemple de polítiques de 
temps recents… 

 El Pacte del Temps de l’Ajuntament de 
Barcelona 
◦ L’herència del NUST 

 
 La Comissió per a la Racionalització del Temps 

(Parlament de Catalunya) 
◦ Iniciativa per a la Reforma Horària 

<info=reformahoraria.cat@mail72.atl31.mcdlv.net>  
 La regulació dels horaris per llei… 
 La falta de consens social davant les solucions 

tècniques pensades des del productivisme 
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Una proposta de mínims amb i sense 
crisi… 

 Polítiques de temps de treball no productivistes: 
 
◦ reduir la jornada laboral diària de manera sincrònica i quotidiana per a tota la població ocupada 

 la conciliación no serveix si només és “cosa de dones” 
 

◦ repensar la no acceptació de la Reducció Temps de Treball 
 el perill de l’“overworking” dels considerats altament qualificats 
 el “no viure” de les jornades laborals “flexibles” segons criteris de l’empresa 

 
 

◦ no al temp parcial femení 
 
 

◦ no a la tolerància davant el presentisme laboral 
 qüestionar la manera de viure segons el model masculí hegemònic: 

 
◦ a més cal: 

 recordar que el treball de cura és una necessitat obligada per a tota la població 
 penalitzar socialment el consum “ostentós” 

 
 
           REPARTIR EL TREBALL…NO NOMÉS LA OCUPACIÓ 
 

 
 recordar  que no hi ha solucions individuals  
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Cal un nou Acord Social... 
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